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ค าน า 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด ฉบบัน้ีเป็นฉบบัปรับปรุง ปีพุทธศกัราช 2555  
เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาของสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิต
บณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะและศิลปะในการปฏิบติังาน  
มีความคิด  ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ  รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
โดยใชห้ลกัคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดท่ีปรับปรุง
ไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาร่วมพฒันาหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในวชิาการทางดา้นการตลาดโดยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวชิาน้ี   ซ่ึงคาดวา่ผลท่ีไดจ้ะท าใหก้ารเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการตลาดและการจดัการ 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาด) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  (Marketing) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Marketing) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ  ตรงความตอ้งการของภาคธุรกิจ และการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี สังคมและวฒันธรรมของโลก 
4.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ  มีความคิดริเร่ิม รักการคน้ควา้  มีความสามารถ

ในการพฒันาศกัยภาพตนเอง  ตรงตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
4.3  เพื่อปลูกฝังให้บณัฑิตทางการตลาดมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม  มีคุณธรรม  

จริยธรรม และธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามของไทย 
4.4  มุ่งใหบ้ณัฑิตมีกิจนิสัยในการสร้างสรรค ์มีการคน้ควา้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตวัเองให้

กา้วสู่ความกา้วหนา้ 
4.5  สามารถน าความรู้สู่อาชีพนกัการตลาดอยา่งสมภาคภูมิ  ดว้ยสติปัญญาในการกลา้คิด กลา้

ตดัสินใจ รู้จกัการวางแผนอยา่งมีหลกัการและเหตุผล 
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5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   137   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 100 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 42 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 36 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
 

5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-002 มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 
3(3-0-6) 

1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

1-123-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 
Society and Economy 

3(3-0-6) 
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1-124-001 
 
1-125-003 

สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา                       
Intellectual Properties Law 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-125-004 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
Consumer Protection Law 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

1-132-001 มนุษยก์บัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิต 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวติ 
Religion and Way of life 

3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   เลอืกศึกษาจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มวชิาภาษาไทย
หรือวชิาภาษาองักฤษ หรือภาษาญีปุ่่น หรือภาษาจีน 

3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
1-110-101 การใชภ้าษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

1-110-102 
   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

1-111-205 
 
 

เทคนิคการเขียน 
Writting Techniques 
 

3(3-0-6) 
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1-111-207 
 
1-112-308
  

ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน 
The Art of Thai  Usage in  Presentation 
ศิลปะการพดู                                                             
The Art of Speech 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 

 3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   

General English  
3(3-0-6) 

1-211-002
   

ภาษาองักฤษเพื่องาน  
English for Work 

3(3-0-6) 

1-211-003 
 
1-211-005 

ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
English for Everyday Use 
สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-211-006 
 
1-211-008 
 
1-211-009 

การอ่านทัว่ไป 
General Reading 
ภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอผลงาน                      
English for Presentations 
ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ                                    
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 3.3) กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่น 
1-222-105 ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน 

Basic  Japanese 
3(3-0-6) 

1-222-106
   

สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้                                 
Basic Japanese Conversation 

3(3-0-6) 

 3.3) กลุ่มวชิาภาษาจีน 
1-231-001 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 

Basic  Chinese 
3(3-0-6) 

1-231-002
   

สนทนาภาษาจีนเบ้ืองตน้                                 
Basic Chinese Conversation 

3(3-0-6) 
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 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

2-110-105 
 
2-110-107 
 
2-120-102 

วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
Science and Technology for Local Wisdom 
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 

3(3-0-6) 
 

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

 Environment and Resources Management  
2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

Science  for Everyday Use 
3(3-0-6) 

2-210-001    คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

2-230-107    โปรแกรมส าเร็จรูป                                                     
Package Program 

3(2-2-5) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-141-002 
 
1-141-004 
 
1-141-012 

แบดมินตนั 
Badminton  
เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis 
กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1)  
 

1(0-2-1) 
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1-141-013 
 
1-142-001 
 

ลีลาศ 
Social Dance 
นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 
 
1(0-2-1) 

1-142-004 เกมสร้างสรรคส์ าหรับนนัทนาการ 
Games for Recreation 

1(0-2-1) 

1-143-003 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบติั 
Activities for Health Practices 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  100  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  42  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics   

3(3-0-6) 

5-111-104 การบญัชีเบ้ืองตน้ 
Fundamental Accounting  

3(2-3-5) 

5-115-201 การภาษีอากร 1 
Taxation 1 

3(3-0-6) 

5-121-205 การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance 

3(3-0-6) 

5-123-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Microeconomics 

3(3-0-6) 
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5-123-102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Macroeconomics 

3(3-0-6) 

5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ          
Business Information Technology  

3(2-2-5) 

5-211-101 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

5-221-101 
 
5-221-205 

หลกัการจดัการ 
Principles of Management 
ความรู้เบ้ืองตน้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Introduction to International Business 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

5-221-302   การจดัการดา้นการผลิตและการด าเนินงาน 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 

5-221-305   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

5-232-211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  36 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
2.1)  วชิาชีพบังคับ 24 หน่วยกติ  ให้ทุกกลุ่มวชิาศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้
5-211-202   พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Consumer  Behavior 
3(3-0-6) 

5-211-307 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 
Product and Price Policy 

3(3-0-6) 

5-211-308 นโยบายการจดัจ าหน่าย 
Distribution Policy 

3(3-0-6) 

5-211-309 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication  

3(3-0-6) 

5-211-423 
 

การวจิยัการตลาด 
Marketing Research 

3(2-2-5) 

5-211-424 กลยทุธ์การตลาด 
Marketing Strategies 
 

3(3-0-6) 
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5-211-432 การวางแผนการตลาด 
Marketing  Planning 

3(3-0-6) 

5-212-301 การตลาดระหวา่งประเทศ 
International Marketing 

3(3-0-6) 

2.2)  วชิาชีพบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต่อไปนี ้
 (1)   กลุ่มวชิาการบริหารการตลาด 

5-211-316   การจดัการโซ่อุปทาน 
Supply  Chain Management 

3(3-0-6) 

5-211-425 การศึกษาความเป็นไปไดเ้พื่อโครงการการตลาด 
Feasibility Study in Marketing Project 

3(2-2-5) 

5-211-426 สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 

3(2-2-5) 

5-213-213 หลกัการคา้ปลีก 
Principles of Retailing  

3(3-0-6) 

 (2)   กลุ่มวชิาการตลาดระหว่างประเทศ 
5-212-405 กฎระเบียบและการเจรจาการคา้ 

Legislation  and  Negotiation 
3(3-0-6) 

5-212-406 กระบวนการส่งออก 
Export Procedures 

3(3-0-6) 

5-212-408 
 
5-212-410 

สัมมนาการตลาดระหวา่งประเทศ 
Seminar in International  Marketing  
การจดัการตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC Marketing Management 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

 (3)   กลุ่มวชิาการตลาดธุรกจิการค้าปลกี 
5-213-213 
 

หลกัการคา้ปลีก 
Principles of Retailing 

3(3-0-6) 

5-213-334 การบริหารสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 
Retail Merchandising 

3(3-0-6) 

5-213-335 
 
 

การจดัแสดงสินคา้และการตกแต่งร้าน 
Visual Merchandising  
 

3(2-2-5) 
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5-213-439 สัมมนาการตลาดธุรกิจการคา้ปลีก 
Seminar in Retailing  Marketing 

3(2-2-5) 

  (4)   กลุ่มวชิาการตลาดบริการ 
5-214-206 การตลาดบริการ 

Service Marketing 
3(3-0-6) 

5-214-319 การตลาดลูกคา้สัมพนัธ์ 
Customer Relationship Marketing 

3(3-0-6) 

5-214-341 
 
5-214-442 

นวตักรรมการบริการ 
Service Innovation  
สัมมนาการตลาดบริการ 
Seminar in Service  Marketing 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-211-203 ศิลปะการขาย 

Salesmanship 
3(3-0-6) 

5-211-204 
 
5-211-205 
 
5-211-310 
 
5-211-311 
 
5-211-312 
 
5-211-314 
 
5-211-315 
 
5-211-317 
 
 

การจดัการการจดัซ้ือ 
Purchasing Management 
การประชาสัมพนัธ์ 
Public Relations 
การบรรจุภณัฑ์ 
Packaging 
การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 
Industrial Product Marketing  
การตลาดสินคา้แฟชัน่  
Marketing for Fashion Merchandise  
ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด 
Information System for Marketing  
การจดัการขาย  
Sales Management 
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Marketing  
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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5-211-318 
 
5-211-320 
 
5-211-428 
 
5-211-429 
 
5-211-430 
 
5-211-431 
 
5-211-433 
 
5-212-302 
 
5-212-303 
 
5-212-304 
 
5-212-407 
 
5-212-409 
 
5-213-321 
 
5-213-322 
 
5-213-436 
 
 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
E-Marketing  
โลจิสติกส์ 
Logistics 
การตลาดทางตรง 
Direct Marketing  
การบริหารตราสินคา้ 
Brand Management 
กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม 
Event Marketing Strategies 
หลกัการโฆษณา 
Principles of Advertising 
จริยธรรมทางการตลาด 
Marketing  Ethics 
การส่งเสริมการส่งออก 
Export Promotion 
การคา้กบักลุ่มเศรษฐกิจ 
Trading with Major Economic Blocs   
การจดัซ้ือจดัหาระหวา่งประเทศ 
Internation Procurement 
การจดัการการตลาดส่งออก 
Export Marketing Management 
การจดัการตลาดโลก 
Global Marketing Management 
การจดัการแฟรนไชส์ 
Franchise Management 
การบริหารหมวดหมู่สินคา้ 
Category  Merchandising 
การป้องกนัความสูญเสียและการบริหารความปลอดภยั 
Loss Prevention Management 
 

3(2-2-5) 
 

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(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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5-213-437 
 
5-213-438 
 
5-214-340 
 

การปฏิบติัการการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก 
Retail  Operations 
การบริหารตราสินคา้ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 
Branding Retailing 
กลยทุธ์การตลาดบริการ 
Service Marketing Strategies 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

 หรือรายวชิาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพบงัคบักลุ่มวชิาอ่ืน ๆ และ/หรือ 
รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ  ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 

4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
 รายวชิาต่อไปนี ้
5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 

5-210-302       สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 

5-001-303       การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) 

5-001-304       ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 

หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
1. แผน ก . 7 หน่วยกิต ตอ้งเลือก 2 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ

วชิาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
    2. แผน ข. 7 หน่วยกิต ตอ้งเรียน 3 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา และ
เลือกอีกหน่ึงรายวชิาจาก 2 รายวิชา คือวิชาการฝึกงาน หรือวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
ต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน และให้เลือกจากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกอีกหน่ึงรายวชิา 
    3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร พิจารณาเห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา จะใหเ้ลือกเรียนรายวชิาการฝึกงานแทน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการฝึกงานของนักศึกษาให้ค่าระดับ
คะแนนเป็น  S = Satisfactory  คือ ผา่น หรือ 

U = Unsatisfactory คือ ไม่ผา่น 
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  

 

5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 1-121-002 มนุษย์กบัสังคม 3(3-0-6) 

 Man and Society 
ความหมาย  ขอบเขตและความส าคัญของสังคมศาสตร์  ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและ
วฒันธรรม  ตลอดจนเอกลกัษณ์และค่านิยมของสังคมไทย  ความหมายและ
ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์ การจดัระเบียบทางสังคม   การขดัเกลาทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความแตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 

 1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Society and Environment 

ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

 
 1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Social Development 
ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
สังคม  เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1-123-001  สังคมกบัเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
 Society and Economy 

ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสังคมและเศรษฐกิจ ววิฒันาการของระบบเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคา   ตลาด ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกิดจากการพฒันาตลอดจนการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสังคมและเศรษฐกิจ 
 

 1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government 

ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย  
รัฐธรรมนูญ  สถาบนัทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง   และศึกษาถึง
การปกครองรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย  ตั้งแต่สมยั                           
สมบูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 
 

 1-125-003 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Law 

แนวความคิด เหตุผลในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ความหมาย และ
ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมาย และลกัษณะของทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ี ส าคญั อาทิ ลิขสิทธิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ โดยเนน้ความหมาย และลกัษณะสิทธิท่ี ไดรั้บความ
คุม้ครอง หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขของการไดม้าซ่ึงสิทธิ การคุม้ครองสิทธิ การ
ละเมิดสิทธิ ขอ้พิพาทด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาและการระงบัขอ้พิพาทด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการไกลเกล่ียขอ้พิพาท และกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง การแปลงสินทรัพยท์างปัญญาเป็นทุน รวมถึง 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัความคุม้ครองตามขอ้ตกลง หรือสนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง                   



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 14 
 

 1-125-004 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law 

ศึกษาวตัถุประสงค ์และความส าคญั ของการคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิและหนา้ท่ี
ของผูบ้ริโภค องค์กรของคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค หลักและวิธีการ
ด าเนินงานกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 1-130-001  ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า    3(3-0-6) 

 Library and Information for Education 
สารนิเทศและการศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้สารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
 

 1-131-001  จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Psychology 

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา  อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ   ของมนุษยโ์ดยสังเขป    
เชาว์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม 

 
 1-131-002  เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 
 Personality Development Techniques 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว บุคลิกภาพท่ี                           
พฒันาสมบูรณ์ 
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 1-132-001 มนุษย์กบัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติ                          3(3-0-6) 
 Man and Ethics of Living 

ทฤษฎีและแนวความคิดพน ฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความส าคญัของ
การมี จริยธรรมในการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 
และจริยธรรมทางดา้นศาสนา เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

 1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวติ                                                    3(3-0-6) 
 Religion and Way of Life 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา พฒันาการทางสังคมท่ี ท าให้เกิดลทัธิ ความเช่ือ 
และศาสนา ก าเนิดศาสนา หลกัธรรมและเป้าหมายของศาสนาส าคญัของโลก 
ความส าคญัของศาสนาต่อพฒันาการทางสังคม การน าเอาหลกัธรรมท่ี เป็น
สากลมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 1-110-101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ  

 
 1-110-102  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน                         
เพื่อการส่ือสาร 
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 1-111-205  เทคนิคการเขียน  3(3-0-6) 
 Writing Techniques 

การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
 

 1-111-207  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 The Art of Thai Usage in Presentation 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัระบบ 
การจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ การน าเสนอผลงานแบบต่างๆ 
 

 1-112-308  ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 The Art of Speech 

ศิลปะการพูด ได้แก่ การพฒันาบุคลิกภาพในการพูด มารยาทในการพูด การ
เตรียมตวัพดู ประเภทของการพดู 

 
3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

 1-211-001   ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General English 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะน าตวั การขอร้อง การขอ
อนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั การ
บรรยายลกัษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 
 1-211-002   ภาษาองักฤษเพือ่งาน  3(3-0-6) 
 English for Work 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ การนดัหมาย การโทรศพัท์ การแสดง
ความคิดเห็น การอ่านตารางขอ้มูล รายงานสั้น ๆ โฆษณาสินคา้และบริการ 
ประกาศรับสมคัรงาน และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล การเขียนบนัทึกประวติัส่วนตวั 
จดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร และการสัมภาษณ์เพื่อการสมคัรงาน 
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 1-211-003   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 

 

 1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 

ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงและการใชภ้าษาใน
การส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง 
 

 1-211-006  การอ่านทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Reading 

การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร ต ารา การใช้พจนานุกรม การเดา
ขอ้ความล่วงหน้า การใช้ความรู้เดิมและความรู้รอบตวั การหาความคิดหลัก 
ประโยคหลกั ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดหลกั เทคนิคการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
หาขอ้มูลรวมและขอ้มูลเฉพาะจุด 

 
 1-211-008  ภาษาองักฤษเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 English for Presentations 
   การเขียนรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละวธีิใช ้การเขียนรายงาน โครงการ และการ 
   น าเสนอผลงาน 

 
1-211-009   ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาชีพ                             
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจบั
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 
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3.3   กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่่น 
 1-222-105   ภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Japanese 

ทกัษะพื้นฐานของภาษาญ่ีปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง การอ่าน การใชส้ านวนต่างๆ 
ในชีวติประจ าวนั รวมทั้งการฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 
 

 1-222-106   สนทนาภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Basic Japanese Conversation 

การฟังและการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นใหถู้กตอ้ง เพื่อให้สามารถเขา้ใจบทสนทนา
ในชีวติประจ าวนัอยา่งง่ายๆ ได ้

 
3.4   กลุ่มวชิาภาษาจีน 

 1-231-001   ภาษาจีนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Basic Chinese 

การใชร้ะบบการออกเสียงสัทอกัษรพินอินให้ไดต้ามมาตรฐาน ศึกษาการเขียน
ตวัอกัษรจีนขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่าน โดยเน้นค าศพัท์และประโยค
การสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัเบ้ืองตน้ 

 
 1-231-002   สนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
 Basic Chinese Conversation 

ทกัษะการฟังและการพูดบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งง่ายๆ เน้นการ
ออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว 

 
4.     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 2-110-105   วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science and Quality of Life 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวติ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวติ ปัญหาคุณภาพชีวติของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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 2-110-107   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Science and Technology for Local Wisdom 
   ความหมายและวเิคราะห์ความส าคญั   ประเภท    และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา
   ทอ้งถ่ินของไทย น าความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอธิบายส่ิงท่ี 
   ปรากฏในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของ 
   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การศึกษานอกสถานท่ี 
 
 2-120-102   ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดลอ้มและการ
ก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร
การจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 

 
 2-130-102   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

Science for Everyday Use  
 ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการ
วดั ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวิตประจ าวนั 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 
 

 2-210-001   คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
Mathematics for Everyday Use  
การคิดค านวณเบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้ หลกัการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบ้ืองต้น สร้าง
แบบจ าลองปัญหาในชีวิตประจ าวนัและวิธีแก ้การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
น าเสนอขอ้มูล โดยการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
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 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 

 2-230-107 โปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
 Package Program 

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้
ในปัจจุบัน เช่น การประมวลผลเชิงธุรกิจ การจัดท าโฮมเพจเบ้ืองต้น การ
น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบส่ือผสม เป็นตน้ 

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

 1-141-001  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

 1-141-002  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton 

   ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะกีฬาแบดมินตนั  การเล่นประเภทเด่ียว  
   ประเภทคู่ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท การ
   แข่งขนักีฬาแบดมินตนั 
 

 1-141-004  เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 
 Table Tennis 

ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  การเล่นประเภทเด่ียว 
ประเภทคู่ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท การ
แข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส  
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 1-141-012  กจิกรรมเข้าจังหวะ  1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities 
  ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเขา้จงัหวะ หลกัการเคล่ือนไหว
  เบ้ืองตน้ พื้นฐานต่าง ๆ ในการจดัทรวดทรงของร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและ
  ท่าต่าง ๆ ในการใชป้ระกอบจงัหวะการเตน้ร าพื้นเมืองหรือแบบสากล 
 
 1-141-013  ลลีาศ  1(0-2-1) 
 Social Dance 

   ศึกษาความรู้ทัว่ไป  ปฏิบติัทกัษะพื้นฐานการลีลาศจงัหวะต่าง ๆ สร้างเสริม 
   สมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัลีลาศ 
 

 1-142-001  นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ การจดักิจกรรมนนัทนาการ 
และเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

 1-142-004  เกมสร้างสรรค์ส าหรับนันทนาการ  1(0-2-1) 
 Games for Recreation 

ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรม
นนัทนาการ และเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

 1-143-003  กจิกรรมเพือ่สุขภาพและสุขปฏิบัติ    1(0-2-1) 
 Activities for Health Practices 

ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติักิจกรรมทางพลศึกษาหรือนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
และสุขปฏิบติัของตนเองและส่วนรวม 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 
1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

 5-010-001 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Law   

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัด์ิของกฎหมาย การตีความ 
การอุดช่องวา่งของกฎหมาย หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิและการใชสิ้ทธิรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ละเมิด  
สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย ์ สัญญาเช่าซ้ือ ห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 5-010-202 สถิติธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   

 
 5-111-104 การบัญชีเบือ้งต้น 3(2-3-5) 

  Fundamental Accounting  
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี   การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ   การจดัท างบทดลอง   กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี  การบญัชีส่วนของเจ้าของ  การบญัชีเก่ียวกับ
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบญัชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  งบการเงิน
ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ การบญัชีเก่ียวกบัเงินสด  เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีการคา้  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการบญัชีของ
กิจการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย 
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 5-115-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation 1 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย    ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์  ภาษี                    
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมทั้งภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  และอ่ืน ๆ 

 
 5-121-205  การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-111-102  การบัญชีช้ันต้น 2  หรือ 
 :  5-111-103  หลกัการบัญชีช้ันต้น  หรือ 
 :  5-111-104  การบัญชีเบือ้งต้น    Prerequisi 

ศึกษาเป้าหมายและหน้าท่ีการจดัการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการ
เงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน                     
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน                             
แหล่งเงินทุนตน้ทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
 5-123-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Microeconomics 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทานและการ
ก าหนดดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดแข่งขนั
ไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจยัการผลิต 
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 5-123-102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Macroeconomics 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การค านวณรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ  การเงินและการธนาคาร  นโยบายการเงินและการคลงั  
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  การจา้งงาน   เงินเฟ้อและเงินฝืด การแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพฒันาเศรษฐกิจ 
 

 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ 
 

 5-211-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6)    
 Principles of Marketing 

แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ขอ้มูลทางการตลาด และการวิจยัตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การบริหารผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
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 5-221-101 หลกัการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การ 
แนวความคิด วิวฒันาการทางการจดัการ และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการ หนา้ท่ีพื้นฐานของผูบ้ริหารทางดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดั
คนเขา้ท างาน การช้ีน า และการควบคุม โดยอาศยัแนวทางการบริหารจดัการ
สมยัใหม่และการบริหารจดัการในอาชีพต่าง ๆ   รวมทั้งการมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

  Introduction to International Business 
   ศึกษาแนวคิดและความส าคญัในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ วเิคราะห์ 
   สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รูปแบบในการ 
   ด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ กลยทุธ์ในการ 
   บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัขา้มชาติ  
   การเจรจาทางธุรกิจระหวา่งประเทศและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหวา่ง 
   ประเทศ 

 
 5-221-302 การจัดการด้านการผลติและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิต หนา้ท่ีของการผลิต และการด าเนินงาน 
กลยุทธ์การผลิต การจดัการคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ 
กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัการสินคา้คงเหลือ การผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
 

 5-221-305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ศึกษาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทฤษฏีการตดัสินใจต่าง ๆ หลกัการวธีิการค านวณ
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัและรูปแบบปัญหาท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน
และตดัสินใจทางธุรกิจ 
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 5-232-211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ     3(3-0-6) 
 English for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวชิาภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ศึกษาศพัท์ ส านวน ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใช้ในการส่ือสารธุรกิจ                              
โดยเน้นฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจตลอดจนจดหมาย
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 

 
2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
2.1    วชิาชีพบังคับทุกกลุ่มวชิา  24  หน่วยกติ  

 5-211-202     พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior 

       วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ความหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการบริหารการตลาด 
รูปแบบการวิ เคราะห์พฤติกรรมผู ้บ ริโภค  ปัจจัย ต่างๆ ท่ีมี อิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในแง่ของจิตวิทยา  
สังคมวทิยา  มนุษยว์ทิยา  และเศรษฐศาสตร์ 

 
 5-211-307     นโยบายผลติภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 

 Product and Price Policy  
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาบทบาทของผลิตภณัฑ์และราคาในการบริหารการตลาด ลกัษณะงานการ
บริหารผลิตภณัฑ์ การพฒันาตลาดเป้าหมาย การตดัสินใจเก่ียวกบัส่วนประสม
ผลิตภณัฑ ์การพฒันากลยทุธ์วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และ
การบริหาราคา การก าหนดราคาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเลือกใชก้ลยุทธ์ราคา
ท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพฒันาส่วนแบ่งการตลาด จริยธรรมในการก าหนด
นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 
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 5-211-308 นโยบายการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
 Distribution  Policy 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด  

ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัจ าหน่าย รูปแบบ และลกัษณะของสถาบนั
การตลาดในการจดัจ าหน่าย การก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับช่อง
ทางการจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ ต่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินคา้  การประยุกตเ์ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใชใ้นการบริหาร 

 
5-211-309 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Integrated Marketing Communication 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ คุณลักษณะ แนวคิด และกิจกรรมของการ
ส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด การก าหนดวัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด การวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  เคร่ืองมือและส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด 
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด 

 
 5-211-423 การวจัิยการตลาด 3(2-2-5) 

 Marketing Research 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ความหมายและบทบาทของการวจิยัการตลาด   กระบวนการวจิยัตลาด  ประเภท
ของการออกแบบการวิจยั  แหล่งขอ้มูลและประเภท  ความผิดพลาดของขอ้มูล  
สเกลท่ีใช้วดัทศันคติขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตวัอย่าง  การก าหนดขนาด
ตวัอยา่ง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการให้ความหมายของขอ้มูล 

พร้อมกบัฝึกภาคปฏิบติัของกลุ่มนักศึกษาตามขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา 
และวตัถุประสงคใ์นการวิจยั การพฒันาและจดัท าแผนการวิจยั   การสรุปและ
การน าเสนอ  รวมถึงจริยธรรมในการท าวจิยัการตลาด 

 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 28 
 

 5-211-424 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Strategies 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ความหมาย บทบาท และความส าคญัของกลยุทธ์การตลาดส าหรับการแข่งขนั
ในธุรกิจ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก รูปแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ทางการตลาด การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดกบัหนา้ท่ีงานทางการตลาดและ
หน้าท่ีอ่ืน ๆ ของธุรกิจ การตดัสินใจทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การเลือกกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัตลาดแบบต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด การเรียนการสอนเน้นแนวคิดใหม่ ๆ ในเร่ืองกลยุทธ์การตลาด
และวิธีการทางการตลาดเชิงประยุกต์โดยศึกษาบทความหรือวารสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 5-211-432 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing   Planning 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ความหมาย บทบาท ความส าคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด 
คุณลักษณะท่ีดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การ
พยากรณ์การขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวตัถุประสงค ์การ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การก าหนด
งบประมาณ การน าไปใชแ้ละการควบคุม 
                                                                                                                     

 5-212-301 การตลาดระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Marketing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาแนวคิด  ความส าคญัและวธีิการด าเนินงานดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ
ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินงานดา้นการตลาดภายในประเทศ  โดยครอบคลุมถึง
แนวคิดดา้นการตลาดแบบไร้พรมแดน  วิธีการเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ และ
กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้ งปัญหาต่าง ๆท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาด้านการตลาด
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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2.2    วชิาชีพบังคับกลุ่มวชิา  12  หน่วยกติ   
      (1)  กลุ่มวชิาการบริหารการตลาด  
 5-211-316 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Supply Chain Management 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

  ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการของโซ่ อุปทานท่ีครอบคลุมตั้ งแ ต่
กระบวนการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ       กระบวนการผลิตและกระบวนการส่งมอบ
แก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยให้ไดรั้บความพึงพอใจ การบูรณาการเครือข่ายและการ
ด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม 
ตลอดจนการจดัการโซ่อุปทานทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 

 
 5-211-425 การศึกษาความเป็นไปได้เพือ่โครงการการตลาด 3(2-2-5) 
 Feasibility Study in Marketing Project 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ทั้ งในระดับจุลภาคและมหภาคท่ีมีต่อความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมถึงการน าผลการศึกษาวิจยัและขอ้มูลท่ีทนัสมยัทางดา้นการเงิน 
การลงทุน มาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการทางการตลาด 

 
 5-211-426 สัมมนาการตลาด 3(2-2-5) 

 Seminar in Marketing 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 

 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการตลาดและโอกาสทางการตลาด  
โดยเนน้การประยกุตค์วามรู้ท่ีนกัศึกษาเรียนรู้จากวิชาต่าง ๆ และจากการคน้ควา้
เพิ่มเติม  น ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ  เสริมสร้างความคิดริเร่ิม  มีความกระตือรือร้นในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้วยการน าเทคนิคต่างๆในการ
สัมมนามาใชเ้พื่อให้นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์เสมือนหน่ึงการด าเนินงานธุรกิจ
จริง   
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 5-213-213 หลกัการค้าปลกี 3(3-0-6) 
   Principles of Retailing 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 
 ศึกษาหลักและวิวฒันาการการค้าปลีก การจ าแนกประเภทการคา้ปลีก การ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อการคา้ปลีก ลกัษณะการด าเนินงานการคา้ปลีก 
ตั้งแต่ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การจดัซ้ือ การก าหนดราคา การจดัผงัร้าน การจดั
แสดงสินคา้ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การส่งเสริมการตลาด การจดัการโซ่
อุปทาน และการควบคุมผลการด าเนินงาน ตลอดจนจริยธรรมในการด าเนินงาน
ธุรกิจการคา้ปลีก 

 
       (2)  กลุ่มวชิาการตลาดระหว่างประเทศ  
 5-212-405 กฎระเบียบและการเจรจาการค้า 3(3-0-6) 

 Legislation and Negotiation 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

  ศึกษากฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศคู่คา้ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ขององค์กรระหว่างประเทศ  ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย  
เอกสารการค้าระหว่างประเทศ  สัญญาการค้าระหว่างประเทศ  องค์กรท่ี
เก่ียวข้องในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้ งภาคเอกชนและรัฐบาล 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัขององค์กรระหว่างประเทศ      เทคนิคและกลยุทธ์การ
เจรจาต่อรองทางการคา้ระหว่างประเทศ การเตรียมการ และการติดตามผลการ
เจรจาทางการคา้  การแกปั้ญหาขอ้พิพาทในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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 5-212-406 กระบวนการส่งออก 3(3-0-6) 
 Export  Procedures 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 
ศึกษาวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งออก  ขั้นตอนการจัดตั้ งธุรกิจ
ส่งออก  ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก   ระเบียบ
ประเพณีปฏิบติัทางการคา้สากล  และขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ  สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ  ระบบการขนส่งและการ
ประกันภัยระหว่างประเทศ  ขั้นตอนและพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก  
เคร่ืองมือการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ  การใช้ประโยชน์จาก
สินเช่ือเพื่อการส่งออก  ฝึกปฏิบัติการจดัเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่าง
ประเทศ  ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการส่งออกในแต่ละขั้นตอน 

 
 5-212-408 สัมมนาการตลาดระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 Seminar in International Marketing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 

 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศและการ
สร้างโอกาสทางการตลาด   โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ท่ีนกัศึกษาเรียนรู้จาก
วิชาต่าง ๆ และจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตลาดระหว่าง
ประเทศ  เพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช้กรณีศึกษาจาก
ตวัอยา่งจริง  มีการจดัการสัมมนาจ าลองเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ 

 
 5-212-410 การจัดการตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3(3-0-6) 

 AEC Marketing  Management 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 

ศึกษาลกัษณะเฉพาะของประชาคมอาเซียน  บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  การตดัสินใจเขา้สู่ตลาดประชาคมอาเซียน  การแบ่งส่วนตลาด และ
การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด
เป้าหมายในประชาคมอาเซียน  วางแผนและควบคุมการจดัการการตลาดใน
ประชาคมอาเซียน 
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     (3)  กลุ่มวชิาการตลาดธุรกจิการค้าปลกี 
 5-213-213 หลกัการค้าปลกี 3(3-0-6) 

   Principles of Retailing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

 ศึกษาหลักและวิวฒันาการการค้าปลีก การจ าแนกประเภทการคา้ปลีก การ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อการคา้ปลีก ลกัษณะการด าเนินงานการคา้ปลีก 
ตั้งแต่ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การจดัซ้ือ การก าหนดราคา การจดัผงัร้าน การจดั
แสดงสินคา้ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การส่งเสริมการตลาด การจดัการโซ่
อุปทาน และการควบคุมผลการด าเนินงาน ตลอดจนจริยธรรมในการด าเนินงาน
ธุรกิจการคา้ปลีก 

 
 5-213-334 การบริหารสินค้าในธุรกจิค้าปลกี 3(3-0-6) 

 Retail Merchandising 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 

  ศึกษาการจดัหาผลิตภณัฑ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในธุรกิจ
คา้ปลีกลกัษณะต่าง ๆ กิจกรรมในการจดัซ้ือ เช่น การหาแหล่งผลิตภณัฑ์  การ
เจรจาต่อรอง  ขั้ นตอนการจัดซ้ือจากในและต่างประเทศ กลยุทธ์และ
วิธีด าเนินการส าหรับผูจ้ดัซ้ือ การวางแผนสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะร้านคา้
ปลีก  การวิเคราะห์ก าไร  การบริหารสินคา้คงคลงั  ความสัมพนัธ์ในระบบการ
ไหลเวียนสินคา้ของฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายจดัแสดงสินคา้ การตลาด 
การเงิน และผูข้าย 
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 5-213-335 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(2-2-5) 
 Visual Merchandising 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 

  ศึกษาหลกัการและสร้างทกัษะในการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรม ส่ิง
ประดบัตกแต่ง สินคา้ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผล
กระทบต่อผูบ้ริโภคทั้งทางกายภาพและจิตใจ และต่อยอดขาย และภาพพจน์ของ
ร้าน การจดัตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน การใชแ้สง สี และเสียง เส้นและ
องค์ประกอบในการตกแต่ง การจดัแสดงสามมิติ การจดัวางผงัภายในร้าน การ
จดัแสดงสินคา้เพื่อการขาย และการส่งเสริมการขาย รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใน
การออกแบบและตกแต่ง 

 
 5-213-439 สัมมนาการตลาดธุรกจิการค้าปลกี 3(2-2-5) 

 Seminar in Retailing  Marketing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 

    ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการตลาดในธุรกิจคา้ปลีก และการ
สร้างโอกาสทางการตลาด โดยเนน้การประยกุตค์วามรู้ท่ีนกัศึกษาเรียนรู้จากวิชา
ต่าง ๆ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในธุรกิจค้าปลีก เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
สถานการณ์ และประกอบการตดัสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การ
จดัการสัมมนาจ าลอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ระสบการณ์เสมือนจริง 

 
 (4)  กลุ่มวชิาการตลาดบริการ 

 5-214-206 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาลกัษณะของตลาดบริการ  และพฤติกรรมผูบ้ริโภค  รวมทั้งความแตกต่าง
ระหวา่งตลาดสินคา้และตลาดบริการ  การใชส่้วนประสมทางการตลาดส าหรับ
บริการ  เพื่อบรรลุคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ (Customer Satisfaction)  และความภกัดีท่ีมีต่อการให้บริการขององคก์าร 
(Service Loyalty)  รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ ทางดา้นการตลาดบริการท่ีส าคญัต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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 5-214-319 การตลาดลูกค้าสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
   Customer Relationship Marketing 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการตลาดสัมพนัธ์ภาพ (Relationship 
marketing) และการบ ริหาร ลูกค้าสั มพัน ธ์   กลยุท ธ์ ท่ี ใช้ ในการส ร้ า ง
ความสัมพนัธ์  โปรแกรมการสร้างความจงรักภกัดี (Loyalty program) การ
วิเคราะห์ผลก าไรจากลูกค้าแต่ละคนเพื่อการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
(Customer profitability analysis) โซ่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ – ผล
ก าไร (Satisfaction-profit chain) รวมถึงการน าระบบ  CRM  ไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์จริง 
 

 5-214-341 นวตักรรมการบริการ 3(3-0-6) 
 Service Innovation 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-214-206   การตลาดบริการ 

  ค าจ ากดัความของนวตักรรมการบริการ ความแตกต่างระหว่างนวตักรรมการ
บริการกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ ความส าคญัและความ
เก่ียวข้องของนวตักรรมการบริการต่อการตลาด การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัจากการสร้างนวตักรรมการบริการ วงจรชีวิตนวตักรรมการ
บริการการสร้างตวัแบบนวตักรรมการบริการใหม่ ๆ 

 
 5-214-442 สัมมนาการตลาดบริการ 3(2-2-5) 

 Seminar in Service  Marketing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-214-206   การตลาดบริการ 

 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์ทางการตลาดบริการ  และการสร้าง
โอกาสทางการตลาด    โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ท่ีนกัศึกษาเรียนรู้จากวิชา
ต่าง ๆ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในธุรกิจบริการ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
สถานการณ์  และประกอบการตดัสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
การจดัการสัมมนาจ าลอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ระสบการณ์เสมือนจริง 
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3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
 5-211-203 ศิลปะการขาย 3(3-0-6) 

 Salesmanship 
ศึกษาหลกัและเทคนิคของศิลปะการขายในการขายสินค้า และบริการต่าง ๆ 
วิธีการขายให้กบับุคคล องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ การวางแผนการขาย 
การประเมินผลการขาย การแก้ปัญหาการขาย การบริหารบุคลากรฝ่ายขาย 
การศึกษาการปฏิบติังานขายของพนกังานขายท่ีมีช่ือเสียง 
 

 5-211-204 การจัดการการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 
 Purchasing Management  

ศึกษาหลักการและการบริหารงานเก่ียวกับการจดัซ้ือ  การจดัรูปหน่วยงาน    
นโยบายการจดัซ้ือ การก าหนดจ านวนท่ีจะซ้ือ การพิจารณาจงัหวะและช่วงเวลา
ในการจดัซ้ือ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การเลือกหาแหล่งขาย วิธีการ
จดัซ้ือแบบต่าง ๆ นโยบายการผลิตหรือซ้ือ การควบคุมและการจดัหาเงินทุนใน
การซ้ือ ระบบการจดัซ้ือจดัหาแบบออนไลน์ 

 
 5-211-205     การประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 Public Relations 

วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการติดต่อส่ือสาร  บทบาทของทศันคติ  ค่านิยม  
และประชามติท่ีมีต่อการก าหนดนโยบายการประชาสัมพนัธ์  การก าหนด
วตัถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์  การ
เลือกใช้เคร่ืองมือและส่ือการประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
หน้าท่ีความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของ
ส่ือมวลชนและนักประชาสัมพนัธ์  การด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์ของ
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคก์รท่ีไม่แสวงผลก าไร 
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 5-211-310 การบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 Packaging 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การตลาด    ประเภทต่าง ๆ ของบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ ขอ้จ ากดัในด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ์    ออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนจากวสัดุชนิดต่าง ๆ 
การบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม การบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่งออก 

 
 5-211-311 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Product Marketing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

 ศึกษาลกัษณะและประเภทของตลาดสินคา้อุตสาหกรรมต่าง ๆ  บทบาทของ
สถาบนัคนกลาง หน่วยงานของรัฐ และองค์การเอกชน ท่ีเขา้มาส่งเสริมและ
ควบคุมสินคา้อุตสาหกรรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสินคา้อุตสาหกรรมทั้งดา้นการ
ผลิต  การตลาดและการบริหารจดัการ การพฒันาเทคโนโลยีสู่การแข่งขนั ศึกษา
แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความเป็นผู ้น าในตลาดภายในและ
ต่างประเทศ 

 
 5-211-312 การตลาดสินค้าแฟช่ัน 3(2-2-5) 
 Marketing for Fashion Merchandise 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาลกัษณะตลาดสินคา้แฟชั่น การหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การวิเคราะห์ประเภท แนวโน้ม ความตอ้งการ และการพฒันาสินคา้ใหม่ของ
ตลาดสินค้าแฟชั่น วงจรชีวิตสินค้าแฟชั่น การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด รวมถึงเทคนิคการประสานงานในวงการสินค้าแฟชั่น และการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 
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 5-211-314 ระบบสารสนเทศเพือ่การตลาด 3(3-0-6) 
 Information System for Marketing 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผนและตดัสินใจทางการตลาด  
ประเภทขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด  แหล่งขอ้มูล  การทดสอบ
ความเช่ือถือได้ของข้อมูล  การประมวลข้อมูล  การวิเคราะห์และแปล
ความหมายขอ้มูล การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด 

  
 5-211-315 การจัดการขาย 3(3-0-6) 
   Sales Management  

 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาบทบาท และความส าคญัของการจดัการองคก์รฝ่ายขาย ความสัมพนัธ์ของ
ฝ่ายขายกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของธุรกิจ การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูจ้ดัการฝ่ายขายและพนกังานขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ฝ่ายขาย  การกระตุน้การขาย การก าหนดอาณาเขตการขาย การควบคุม การ
ประเมินผลงานของพนกังานขายและจริยธรรม 

 
 5-211-317 การตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Marketing 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาบทบาทและความส าคญัของการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  แนวความคิดทาง
การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  การวางแผนการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม    การจดัซ้ือ
จดัหาและการกระจายสินคา้โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  การส่ือสารการตลาดท่ี
มุ่งเนน้ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วน
สร้างสรรคส์ังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 5-211-318 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 E-Marketing 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ความแตกต่างระหว่างการตลาด
แบบดั้ ง เ ดิมกับการตลาดอิ เล็กทรอนิกส์   ส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคัญ ๆ โดยเฉพาะการท า
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต รวมถึง การตลาดเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  บล็อกการตลาด  การตลาดแบบไวรัล   การตลาดอีเมล์    การท า
ตลาดผ่านเคร่ืองมือคน้หาบนอินเทอร์เน็ต  และเทคนิคการส่ือสารการตลาด
แบบออนไลน์ 

 
 5-211-320     โลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Logistics 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาแนวคิดของโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการจากผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภค  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ การเก็บ
รักษาสินคา้  การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั การสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด  เกิดผลก าไร และประหยดัค่าใชจ่้ายดว้ยเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั และสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 
 5-211-428 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

   Direct   Marketing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ความหมายและความส าคญัของการตลาดทางตรง  เคร่ืองมือการตลาดทาง
ตรงท่ีน ามาใช ้ ตลอดจนการตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือการตลาดทางตรง  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 
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 5-211-429 การบริหารตราสินค้า 3(3-0-6) 
   Brand Management 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาความหมายของ Brand Equity และองคป์ระกอบของ Brand Equity การ
รับรู้ในตราสินคา้  ภาพพจน์ของตราสินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้  การวดั
มูลค่าของ Brand Equity  การก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้าง  Brand Equity 
 

5-211-430 กลยุทธ์การตลาดเชิงกจิกรรม 3(2-2-5) 
   Event Marketing Strategies 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาแนวคิดและการด าเนินการจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อบูรณาการศิลปะและ
เทคโนโลยีในการน าเสนอตวัสินคา้และบริการ  มีการก าหนดแนวทางในการ
วางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพิจารณาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และส่ือสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มีการวดัผล 
ประเมินผลความส าเร็จ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
5-211-431 หลกัการโฆษณา 3(3-0-6) 

 Principles of Advertising 
 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาบทบาทและความส าคญัของการโฆษณาท่ีมีต่อการตลาด ปัจจยัท่ีกระทบ
ต่อการวางแผนการโฆษณา การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคและพฤติกรรมศาสตร์ การ
ก าหนดงบประมาณโฆษณา ส่ือโฆษณาสมัยใหม่ การรณรงค์โฆษณา การ
สร้างสรรค์ขอ้ความโฆษณา การโฆษณา ณ จุดขาย ส่ืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึง
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา 
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 5-211-433 จริยธรรมทางการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing  Ethics 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของค าวา่จริยธรรม  ลกัษณะของจริยธรรมทาง
การตลาด  ปัญหาทางด้านจริยธรรมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ
ธุรกิจและผูบ้ริโภค   รวมทั้งศึกษาแนวคิด  แนวทางปฏิบติั อยา่งมีจริยธรรมของ
ผูบ้ริโภค ธุรกิจ และองค์กร ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย  บุคคลในองคก์รท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการตลาด   การน าCSR (corporate social responsibility) มาใชใ้น
การบริหารจดัการการตลาด  และการปฏิบติัการสู่ความเป็นองคก์รทางการตลาด
ท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

 5-212-302 การส่งเสริมการส่งออก 3(3-0-6) 
 Export Promotion 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
 ศึกษาบทบาทของการส่งเสริมการส่งออก รูปแบบและกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
การส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจดังานแสดงสินคา้ การ
ฝึกอบรมการส่งออก การจดัทีมการคา้ บทบาทของตวัแทนการคา้ การบริการ
ขอ้มูลทางการคา้ กรณีความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออก องค์กรเพื่อการ
ส่งเสริมการส่งออกต่าง ๆ   
                                                                                                   

 5-212-303 การค้ากบักลุ่มเศรษฐกจิ   3(3-0-6) 
 Trading with Major Economic Blocs 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาลกัษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   ความส าคญัในการคา้กบักลุ่ม
เศรษฐกิจ การจดัองค์กร  สถาบนัการคา้ต่างประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ลักษณะการค้าของประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจ  ระบบการแลกเปล่ียนสินค้า  
ปัญหาทางการค้า และมาตรการทางการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 
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 5-212-304 การจัดซ้ือจัดหาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   International Procurement 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-211-101   หลกัการตลาด 

ศึกษาพฒันาการงานดา้นการจดัซ้ือจดัหา  ลกัษณะความแตกต่างของการจดัซ้ือ
จดัหาในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการหาแหล่งซ้ือในต่างประเทศ  ช่อง
ทางการจดัซ้ือจดัหาระหว่างประเทศ  รวมถึงระบบการจดัซ้ือจดัหาออนไลน์ 
หลกัเกณฑ์การตดัสินใจเลือกผูส่้งมอบในต่างประเทศ   เทคนิคการเจรจาการ
จดัซ้ือจดัหากบัผูส่้งมอบ   การเขียนสัญญาจดัซ้ือระหว่างประเทศและเอกสาร
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  การบริหารความเส่ียงจากการจดัซ้ือจดัหาระหว่างประเทศ  
ขั้นตอนการน าเขา้ผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศและการเลือกใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีศุลกากร 
 

 5-212-407 การจัดการการตลาดส่งออก 3(3-0-6) 
   Export Marketing Management 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 

ศึกษาการจดัองค์การในธุรกิจส่งออก  การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออก  
การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อการส่งออก  การวิเคราะห์นโยบาย  การ
จดัจ าหน่าย  การตั้งราคาเพื่อการส่งออก  และการส่งเสริมการตลาดเพื่อการ
ส่งออก  ระบบข้อมูลเพื่อการส่งออก  การบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน  การวางแผนส่งออก  การจดัตั้งองคก์รในธุรกิจส่งออก การควบคุม
การบริหารการตลาดส่งออก  และความรับผิดชอบของธุรกิจส่งออกท่ีมีต่อ
สังคม 
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5-212-409 การจัดการตลาดโลก 3(3-0-6) 
 Global Marketing Management 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 
ศึกษาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการจดัการตลาดโลก ลกัษณะและ
ความส าคญัของการตลาดโลก สภาพแวดลอ้มของการจดัการตลาดโลก กลยุทธ์
การเขา้สู่ตลาดโลก ระบบสารสนเทศและการวิจยัการตลาดเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์การจัดการตลาดโลก  ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโปรแกรมการตลาดระดบั
โลก  การแบ่งส่วนตลาดและการวิเคราะห์ลูกคา้ในตลาดโลก การวางแผนส่วน
ประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในระดบัโลก  การ
จดัการโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ การควบคุมและประเมินผลการด าเนินงาน
การจดัการตลาดโลก โดยใชก้รณีศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษา 

 
 5-213-321 การจัดการแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
   Franchise Management 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาแนวคิดและหลกัการส าหรับการประกอบธุรกิจแฟรนไชล์ เก่ียวกบัการ
จดัการธุรกิจรูปแบบต่างๆ หลักเกณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
แบบแฟรนไชล ์ตลอดจนแนวคิดการด าเนินธุรกิจแบบแฟรนไชล์ระดบัประเทศ
และระดบัสากล 
 

5-213-322 การบริหารหมวดหมู่สินค้า 3(3-0-6) 
   Category  Merchandising 

 วชิาบังคับก่อน :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 
ศึกษากลยุทธ์ เทคนิค และเคร่ืองมือในการจดัผลิตภณัฑ์แต่ละหมวดหมู่ส าหรับ
การขายและการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มแต่ละท าเลท่ีตั้ง 
วธีิการติดตามและตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ตน้ทุนไม่
สูง การบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อสร้างก าไรและสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในการบริหารหมวดหมู่สินคา้ 
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5-213-436 การป้องกนัความสูญเสียและการบริหารความปลอดภัย  3(3-0-6) 
   Loss Prevention Management 

 วชิาบังคับก่อน :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 
 ศึกษาเก่ียวกบัความสูญเสียและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ  รวมทั้งวิธีการ
และเคร่ืองมือในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
 

5-213-437 การปฏิบัติการการด าเนินธุรกจิค้าปลกี    3(2-2-5) 
   Retail  Operations 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 

การปฏิบติัการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก  โดยใช้
ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติจากการศึกษาวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในการด าเนิน
โครงการจ าลอง 

 
5-213-438 การบริหารตราสินค้าส าหรับธุรกจิค้าปลกี    3(3-0-6) 

   Branding Retailing 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-213-213   หลกัการค้าปลีก 

ศึกษาวิธีการบริหารผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อในธุรกิจคา้ปลีก  ปัจจยัและวิธีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อของร้านคา้ปลีก  การจดัหาผูผ้ลิตและการบริหาร
การผลิต  การจดัส่งสินคา้  การก าหนดราคา  การส่งเสริมการตลาดส าหรับตรา
ยีห่อ้ของร้าน 
 

5-214-340 กลยุทธ์การตลาดบริการ      3(2-2-5) 
   Service Marketing Strategies 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-214-206   การตลาดบริการ 

ศึกษาบทบาทและความส าคญัของตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ การ
วางแผนการตลาดบริการ การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัตลาดบริการใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ การจดัท าแผนการตลาดโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การ
เลือกตลาดเป้าหมาย การพฒันากลยทุธ์ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
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4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตวัสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายการงานและ
การน าเสนอ 

 
 5-210-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ หรือ 1                              
ภาคการศึกษาปกติ  
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 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ    ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา  

 
  
 


