กลุม่ การตลาด

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จํานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จํานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสําหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

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)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

3 (3-0-6)

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

 กลุ่มวิชาเอกการตลาด
 วิชาเอกบังคับ จํานวน 36 หน่วยกิต
รหัส

รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BK101 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior)
BK201 การจัดการผลิตภัณฑ์
(Product Management)
BK202 การจัดการราคา
(Pricing Management)
BK203 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้า
(Marketing Channels and Distribution Management)
BK204 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
BK205 การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Marketing)
BK206 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
BK328 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
(Marketing Planing and Strategy)
BK329 การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
(Business to Business Marketing)
BK330 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล
(CRM and Database Marketing)
BK410 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ
(Seminar in Integrated Marketing Strategy)

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)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต

BK422 การวิจยั การตลาด
(Marketing Research)
 วิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
BA201, SC911,BA302

แผน ก หลักสู ตรปกติ
แผน ข หลักสู ตรมีวชิ าสหกิจศึกษา
รหัส

เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต

รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BK331 การส่ งเสริ มการขาย
(Sales Promotion)
BK332 การตลาดอุตสาหกรรม
(Industrial Marketing)
BK333 การบริ หารการจัดซื้ อ
(Purchasing Management)
BK334 จิตวิทยาผูบ้ ริ โภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
(Consumer Psychology in Digital Economy)
BK335 เครื่ องมือและเทคนิคสําหรับการตลาดดิจิทลั
(Digital Marketing Tools and Techniques)
BK336 การตลาดกิจกรรมพิเศษ
(Event Marketing)
BK337 การตลาดเพื่อการกีฬา
(Sports Marketing)
BK338 การจัดการการค้าปลีกค้าส่ ง
(Retail and Wholesale Management)
BK339 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
(Supply Chain Management of Retail Business)
BK340 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริ การ
(Service Marketing Strategy)
BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรม
(Innovative Marketing Strategy)
BK425 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
BK427 การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)
BK429 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
(Sales Management and Salesmanship
BK430 การตลาดสิ นค้าเกษตร
(Agricultural Marketing)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BK431 การโฆษณา
(Advertising)
BK432 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media Marketing Strategy)
BK433 การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Marketing)
BK434 การวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั
(Digital Marketing Analytics)
BK435 การตลาดด้านบันเทิง
(Entertainment Marketing)
BK436 การตลาดเพื่อสร้างการสนับสนุนและการระดมทุน
(Marketing for Sponsorship and Fundraising)
BK437 การตลาดเกมส์
(Games Marketing)
BK438 การค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
(Non-store Retailing)
BK439 การจัดการส่ วนประสมการค้าปลีกสําหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Retail Mix For Modern Trade Management)
BK440 นวัตกรรมสําหรับกลยุทธ์การค้าปลีกสมัยใหม่
(Innovation for Modern Trade Strategy)
BK441 การจัดการตราสิ นค้า
(Brand Management)
BK442 การตลาดเชิงวิเคราะห์
(Marketing Analytics)
BK443 การตลาดเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Marketing)
BK300 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
(Internship)
BK800 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (0-40-0)

-

6 (0-40-20)

-

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาํ และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสําคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทํางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุ รกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุ รกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจําลองสถานการณ์เบื้องต้น
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อํานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ

BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทําวิจยั วิธีการจัดทําโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิ เตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจําแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสําคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บํารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

 กลุ่มวิชาเอกการตลาด
 กลุ่มวิชาเอกบังคับการตลาด 36 หน่ วยกิต
BK101 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior)
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านจิตวิทยาส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ทั้งที่เป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายและผูบ้ ริ โภคประเภทองค์การ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน พฤติกรรมศาสตร์ มาวิเคราะห์
เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ไปใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาดและส่ วนประสมการตลาด
BK201 การจัดการผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
(Product Management)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความหมายและความสําคัญของจัดการผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจยั เพื่อการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริ การ การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก การ
บริ หารวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การบริ หารกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์
BK202 การจัดการราคา
3 (3-0-6)
(Pricing Management)
ความหมายและความสําคัญของราคา การผสมผสานแนวคิดทางด้านกลยุทธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี
การวิจยั การตลาด จิตวิทยา กฎหมายและจริ ยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา การกําหนดราคา
ตามต้นทุน การกําหนดราคาตามส่ วนตลาด การกําหนดราคาสําหรับสายผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
กําหนดราคาสําหรับการบริ การ การกําหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาในช่องทางจัดจําหน่าย การกําหนด
ราคาในอินเทอร์ เน็ต การกําหนดราคาเพื่อการสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่ง และจรรยาบรรณในการตั้งราคา
BK203 การจัดการช่ องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้ า
3 (3-0-6)
(Marketing Channels and Distribution Management)
ระบบการจัดการช่องทางการตลาด ธุ รกิจค้าส่ งและค้าปลีก ธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิจขายตรง และธุ รกิจ
บริ การต่างๆ การประเมินทางเลือกเกี่ยวกับช่องทางการตลาด การออกแบบนโยบายและกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีผล
ต่ อ การจั ด การช่ อ งทางการตลาด การจัด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ การบริ หารการกระจายสิ นค้า ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ รวมถึ งการใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการข้อมูลในช่ องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้า เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ต้ งั ไว้
BK204 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม การตลาดและการสื่ อสารการตลาด สภาพแวดล้อ มทางธุ รกิ จที่ มี ผลต่ อการสื่ อ สาร
การตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาด อันประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการใช้สื่อเทคโนโลยี การตลาดผ่านกิจกรรมพิเศษ การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ การรักษาลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ

BK205 การตลาดผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(e-Marketing)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุก ต์ใช้กับ งานทางด้านการตลาด เพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม และสร้ างความสั ม พัน ธ์ แ ก่ ธุ ร กิ จ และลู ก ค้า ความเป็ นมาของ
เทคโนโลยีแ ละความเกี่ ย วข้อ งกับ งานทางด้านการตลาด ภายใต้ส ถานการณ์ ท างการตลาดที่ เปลี่ ย นแปลงไป เรี ยนรู ้ แ ละ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางการตลาดกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มาใช้ในเชิ งปฏิ บตั ิ การสร้ างเว็บไซต์ การจัดเก็บ
ข้อมูลลูกค้า การเพิ่มและรักษาฐานลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน รวมทั้งเข้าใจถึงปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จ การกําหนดแผนการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ และเรี ยนรู ้แนวโน้มของ
การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
BK206 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูล ความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ทักษะการทํางานของ
ผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์การ นําไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BK328 การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Planning and Strategy)
ความสําคัญ และบทบาทของการวางแผนการตลาดและกลยุท ธ์การตลาด กระบวนการจัดทําแผนการตลาดและ
การตลาดเชิงกลยุทธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมายและการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน
และกลยุท ธ์ การจัดการส่ วนประสมทางการตลาด การจัด องค์กร การประเมิ น และควบคุ ม รวมทั้งการวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาทางการตลาด
BK329 การตลาดระหว่ างธุรกิจกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business to Business Marketing)
ความสําคัญของการตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การกับลูกค้าองค์กรธุ รกิจ ลักษณะเฉพาะของความต้องการของลูกค้า
องค์กรธุ รกิจ รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าองค์กรธุ รกิจ ครอบคลุม กระบวนการค้นหา
และประเมินคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ การแบ่งส่ วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การกําหนดข้อเสนอทางด้านคุณค่า การกําหนด
โมเดลธุรกิจ การส่ งมอบคุณค่าผ่านเครื อข่าย การเจรจาต่อรอง และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
BK330 การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์ และการตลาดบนฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
(CRM and Database Marketing)
ความหมายและรู ปแบบการตลาดเชิงสัมพันธภาพ องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม
ตามหลักคุ ณค่าของลูกค้า การวัดคุณค่าตลอดช่ วงชี วิตของลูกค้า การประเมิ นผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
การตลาดบนฐานข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การทําเหมืองข้อมูล การสร้างโปรแกรมความภักดี และ
การขายข้ามกลุ่มสิ นค้า

BK410 สั มมนากลยุทธ์ การตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Integrated Marketing Strategy)
ศึกษาก่ อน ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
การประมวลทฤษฎี และความรู ้ท้ งั หมดที่เรี ยนมาและที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งด้าน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย การสื่ อสารการตลาด และการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของกรณี ศึกษา
เกมจําลองทางการตลาดและประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด แล้วนํามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการปฏิบตั ิ
หรื อวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้วธิ ีการเรี ยนแบบสัมมนา วิเคราะห์และอภิปราย
BK422 การวิจัยการตลาด
3 (2-2-5)
(Marketing Research)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
SC911 สถิติธุรกิจ
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
ความหมายและประเภทของการวิจยั ตลาด การวิจยั การตลาดที่ เกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และการวิจยั ตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงร่ างการวิจยั ประโยชน์
ของการทําวิจยั การตลาด และการนําผลวิจยั นํามาใช้ในการตัดสิ นใจทางการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจยั สถานการณ์ ที่
จําเป็ นต้องทําการวิจยั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ การเขียน และการนําเสนอผลการวิจยั
 วิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
BK331 การส่ งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
แนวคิด กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายที่มีบทบาทสําคัญในแผนการตลาด การวางแผนการส่ งเสริ มการขายที่เหมาะสม
กับพฤติ กรรมการบริ โภค กระบวนการวางแผนและการบริ หารการส่ งเสริ มการตลาดในระดับการส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ ม การขายที่ มุ่ งสู่ ค นกลาง และการส่ งเสริ ม การขายที่ มุ่ งสู่ พ นักงานขาย การทดสอบโปรแกรมการ
ดําเนินงานตามโปรแกรม และการประเมินผลการส่ งเสริ มการขาย
BK332 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Industrial Marketing)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรม การจัดการธุ รกิจในรู ปแบบของ Business to Business ศึกษารู ปแบบ
ของการสั่งซื้ อ การส่ งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า (Value chain) การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในตลาด
สิ นค้าอุตสาหกรรม
BK333 การบริหารการจัดซื้อ
3 (3-0-6)
(Purchasing Management)
นโยบายการจัดซื้ อ วัตถุดิบ ส่ วนประกอบ และสิ นค้าสําเร็ จรู ปสําหรับกิ จการอุตสาหกรรมและกิ จการที่ ประกอบ
การค้า ระเบียบวิธีการจัดซื้ อ การเจรจาต่อรอง การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดหาเงินทุนเพื่อการจัดซื้ อ
การผลิตเองหรื อเลือกซื้ อ การเก็บสถิติรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้ อ การเสี่ ยงภัย การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปั ญหาการสั่งซื้ อ และปั ญหา
ในแง่กฎหมาย รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาในกระบวนการจัดซื้ อ

BK334 จิตวิทยาผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Consumer Psychology in Digital Economy)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
แนวคิดด้านจิตวิทยาสําหรับผูบ้ ริ โภคบนอินเทอร์ เน็ตโดยอาศัยทฤษฎีผบู ้ ริ โภคและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิ บาย
วิเคราะห์ คาดการณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎี จิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจบน
อินเทอร์ เน็ต ทิศทางและประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคบนอินเทอร์ เน็ต การออกแบบกลยุทธ์และตัดสิ นใจ
ด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร
BK335 เครื่ องมือและเทคนิคสํ าหรับการตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Marketing Tools and Techniques)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้ในการทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่ อโฆษณา การลงโฆษณา การสร้างเนื้อหาบน
เว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การตลาดบนเว็บไซต์ การบริ หารเครื อข่ายสังคม การตลาดบนโปรแกรมการสนทนา การตลาด
บนสมาร์ทโฟน และการประเมินผลความสําเร็ จของเครื่ องมือการตลาดดิจิทลั
BK336 การตลาดกิจกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
(Event Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องมือการตลาดกิจกรรมพิเศษ องค์ประกอบและคุณลักษณะของการตลาดกิจกรรมพิเศษ
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการจัดทําแผนการตลาดกิ จกรรมพิเศษ ลูกค้า สภาพแวดล้อม คู่แข่ง ตราสิ นค้า การจัดทําแผนและการ
พัฒนาการตลาดกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดทําแผนการตลาดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการพัฒนาตราสิ นค้าผ่าน
การตลาดกิจกรรมพิเศษ
BK337 การตลาดเพื่อการกีฬ า
3 (3-0-6)
(Sports Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญ ของการตลาดเพื่ อ การกี ฬ า การตลาดสําหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมทาง
การตลาดและการสร้ างแบรนด์เพื่อการกี ฬา การวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อการกี ฬา การจัดการภาพลักษณ์ นักกี ฬา และการ
จัดการสถานการณ์วิกฤต นวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม กฎหมาย และจริ ยธรรม
ทางการตลาดเพื่อการกีฬา
BK338 การจัดการการค้ าปลีกค้ าส่ ง
3 (3-0-6)
(Retail and Wholesale Management)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการการบริ หารการค้าปลีก-ค้าส่ ง การจัดการองค์กร ประเภทของธุ รกิจค้าปลีก-ค้าส่ ง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับ
ส่ วนประสมการค้าปลีก การบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารค้าปลีก ค้าส่ ง การวิเคราะห์
การดําเนินการธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ งขององค์กรตนเองและคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า การบริ หารจัดการกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อของลูกค้า การบริ หารฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งส่ วนตลาด กําหนดกลุ่มเป้ าหมายและวางตําแหน่งการตลาดสําหรับธุรกิจค้า
ปลีก ค้าส่ ง

BK339 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-6)
(Supply Chain Management of Retail Business)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
กระบวนการการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีกตั้งต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า การบริ หารการจัดซื้ อ การคัดเลือกและ
บริ หารสิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงคลังและการกระจายสิ นค้ารวมไปถึงการออกแบบระบบโลจิ สติกส์ ท่ีมีประสิ ทธิ ภาพ การ
สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า และการนําเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการบริ หารซัพพลายเชนและการจัดการการค้า
ปลีกแบบหลายช่องทาง
BK340 กลยุทธ์ การตลาดธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
(Service Marketing Strategy)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ประเภทของธุ รกิ จบริ การ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม กลยุท ธ์ ท างการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการ
จําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ รวมถึ งการประเมิ นคุ ณ ภาพบริ การ
สําหรั บ ธุ รกิ จ บริ การทั้งที่ เป็ นองค์ก ารที่ แสวงหากําไร และไม่ แ สวงหากําไร โดยศึ ก ษาจากสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน และจาก
กรณี ศึกษา
BK341 กลยุทธ์ การตลาดเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Innovative Marketing Strategy)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ประเภทและรู ปแบบของนวัตกรรม การแสวงหาโอกาสทางการตลาด การคิดแบบสร้างสรรค์ การสร้างความแตกต่าง
และคุณค่า กระบวนการและกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางธุ รกิจ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จด้านนวัตกรรม ตลอดจน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
BK425 การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Marketing)
ภาพรวมและทฤษฎีพ้ืนฐานการบริ หารการตลาดระหว่างประเทศ การศึกษาสภาพแวดล้อม การวิจยั ตลาด การสร้าง
ระบบข่าวสาร การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมายและการวางตําแหน่งการตลาด การตลาดเพื่อการนําเข้าและการ
ส่ งออก การบริ หารส่ วนประสมการตลาดระหว่างประเทศด้านตราและผลิตภัณฑ์ การบริ หารราคา การจัดจําหน่ าย การ
ตัดสิ นใจเลือกเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
BK427 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
(Direct Marketing)
การตลาดทางตรงที่เป็ นแนวโน้มสมัยใหม่ โดยศึกษาถึงการจัดการระบบฐานข้อมูล เครื่ องมือการตลาดทางตรง อาทิ
จดหมายขายตรง แคตตาล็อก การขายทางโทรศัพท์ สิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์ อิ นเทอร์ เน็ ต การสร้ างเครื อข่ายทางสังคม การใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ของการตลาดทางตรง รวมถึงศึกษาถึงการวิเคราะห์ การปฏิบตั ิการ กําหนดงบประมาณ และการประเมินผล
การตลาดทางตรง

BK429 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
(Sales Management and Salesmanship)
บทบาทความสําคัญของการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันโดยการสร้างและพัฒนาพนักงานขายให้มีศกั ยภาพ
การกําหนดหน้าที่ การขายในระบบการตลาด กระบวนการการขาย ความสําคัญของกระบวนการขาย การบริ หารงานขาย
การจัดทีมงานขาย หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารงานขาย ตลอดจน พนักงานขาย การตั้งองค์กรการขายและการกําหนด
เขตการขาย การตั้งเป้ าหมายในการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การควบคุม ประเมินผล และการแก้ปัญหาให้แก่พนักงานขาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขาย การค้นหาลูกค้าคาดหวัง การเข้าพบลูกค้า การนําเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง
การปิ ดการขายและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
BK430 การตลาดสิ นค้ าเกษตร
3 (3-0-6)
(Agricultural Marketing)
ลักษณะตลาดสิ นค้าเกษตร การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ ง การตัดสิ นใจด้านราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการ
จัดจําหน่ ายทั้งภายในประเทศและการส่ งออก การวิเคราะห์ตลาดสิ นค้าเกษตร ตลาดซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า การตลาด
สิ นค้าเกษตรครบวงจร บทบาทและนโยบายของรัฐในตลาดสิ นค้าเกษตร ปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบในตลาดสิ นค้า
เกษตร
BK431 การโฆษณา
3 (3-0-6)
(Advertising)
หลักการโฆษณาในฐานะที่ เป็ นการส่ งเสริ มการตลาด การใช้โฆษณาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการตลาด เรี ยนรู ้
ขั้นตอนการวางแผนการโฆษณาจากแผนการตลาด การสร้างสรรค์แนวความคิด พิจารณาความสอดคล้องของบทโฆษณา สื่ อ
โฆษณาประเภทต่ าง ๆ รวมถึ งการโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต การจัด ทํางบประมาณโฆษณา การประเมิ น ผลโฆษณา ข้อ
กําหนดการโฆษณาในประเทศและการโฆษณาระดับสากล
BK432 กลยุทธ์ การตลาดผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
3(3-0-6)
(Social Media Marketing Strategy)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กระบวนการดําเนิ นงาน และ
ออกแบบกิจกรรมที่สําคัญต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้า การสร้างการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า การสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของลูกค้า และสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิจ การจัดการสังคมออนไลน์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ การติดตามและประเมินผลกล
ยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ การใช้งานเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ มในการดําเนิ นกลยุทธ์การตลาดผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์

BK433 การตลาดพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(Electronic Commerce Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
แนวคิดในการทําการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน การใช้เครื่ องมือพื้นฐานทางการตลาดและข่าวสารในการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์
เรี ยนรู ้เทคนิ คในการ เพิ่มจํานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดึงดูดความสนใจของกลุ่มตลาดเป้ าหมายเพื่อเปลี่ยนเป็ นคําสั่งซื้ อ
การเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรี ยนรู ้แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ การผสมผสานเครื่ องมือ
ทางการตลาดและเครื่ องมือวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
BK434 การวิเคราะห์ การตลาดดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Digital Marketing Analytics)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการ และแนวคิ ดพื้ น ฐานการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณโดยอาศัยตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการจัดการ
การตลาดดิจิทลั แนวคิดการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั ตัวแบบและเครื่ องมือการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์การค้น
การวิเคราะห์ ก ารตลาดบนโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ การวิเคราะห์ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ในการนําข้อ มู ลมาออกแบบกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด
BK435 การตลาดด้ านบันเทิง
3 (3-0-6)
(Entertainment Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดเพื่อความบันเทิ ง องค์ประกอบการตลาดเพื่อความ
บันเทิง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสื่ อสารการตลาดเพื่อความบันเทิง รู ปแบบและประเภทการตลาดผ่านกิจกรรมบันเทิ ง การ
สร้างตราสิ นค้าผ่านการตลาดเพื่อความบันเทิง
BK436 การตลาดเพื่อสร้ างการสนับสนุนและการระดมทุน
3 (3-0-6)
(Marketing for Sponsorship and Fundraising)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด การตลาดเพื่อสร้างการสนับสนุ นและการระดมทุน กลยุทธ์การสร้างการสนับสนุ น การสื่ อสาร
การตลาดเพื่อเพิ่มคุณ ค่าการสนับสนุน การตลาดเพื่อความสัมพันธ์ การเขียนแผนการตลาดและการเขียนข้อเสนอเพื่อระดมทุน
ขอการสนับสนุนในรู ปแบบต่าง ๆ การบริ จาคเงิน การเป็ นอาสาสมัคร การประมูลเพื่อองค์การธุรกิจและองค์การที่ไม่แสวงหา
กําไร
BK437 การตลาดเกมส์
3 (3-0-6)
(Games Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ตลาดเกมส์และธุ รกิจ พัฒนาการ การเติบโตของธุ รกิจสื่ อสารการตลาดผ่านเกมส์ รู ปแบบ ประเภทของการตลาด
เกมส์ แนวทางกลยุทธ์การตลาดเกมส์ การสร้างประสบการณ์ของกลุ่มลูกค้าร่ วมกับการตลาดเกมส์ การดําเนิ นการตลาดผ่าน
เกมส์ ขั้นตอน กระบวน การจัดทําแผนการตลาดเกมส์ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในธุรกิจผ่านตลาดเกมส์

BK438 การค้ าปลีกแบบไม่ มหี น้ าร้ าน
3 (3-0-6)
(Non-store Retailing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริ หารธุ รกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน องค์ประกอบของการบริ หาร และกล
ยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารการค้าปลีกแบบไม่มีหน้า
ร้าน การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในการจับจ่ายผ่านร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน การวิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพ
การตลาดธุ รกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ประเภทต่างๆ ของการค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน การจัดทําแผนธุ รกิจค้าปลีกและ
ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการเปิ ดธุรกิจสําหรับร้านค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน
BK439 การจัดการส่ วนประสมการค้ าปลีกสํ าหรับธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Retail Mix For Modern Trade Management)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
การจัดการส่ วนประสมการค้าปลีกสําหรับธุ รกิ จค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วย ส่ วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ การ
จัดการด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการประเภทและแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมด้านราคา การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการกําหนด
ราคา ส่ วนประสมด้านสถานที่ ทําเลที่ต้ งั การเลือกทําเลที่ต้ งั การออกแบบร้านค้า การตกแต่งภายในและภายนอกร้านค้า การ
จัดการชั้นวางสิ นค้า การจัดการพื้นที่ ร้านค้าและพื้นที่ ขาย การจัดการสิ นค้าคงคลัง ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด ส่ วน
ประสมด้านการบริ การ การบริ การและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การบริ การลูกค้าด้วยเครื อข่ายความร่ วมมือสําหรับธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่
BK440 นวัตกรรมสํ าหรับกลยุทธ์ การค้ าปลีกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Innovation for Modern Trade Strategy)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
กลยุท ธ์ การบริ ห ารค้าปลี ก สมัยใหม่ และแนวโน้ม การบริ ห ารการค้าปลี ก สมัยใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ความรู ้ ด้าน
พฤติ กรรมและแนวโน้มของลู กค้าคนรุ่ น ใหม่ในธุ รกิ จค้าปลี ก การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการบริ การสําหรั บ ธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัยใหม่ กลยุทธ์การบริ หารตลาดเฉพาะด้าน กลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบการแข่งขัน การสร้ างเอกลักษณ์ และคุณค่า
ร้ านค้าปลี ก กลยุท ธ์ ก ารตลาดสําหรั บ ธุ รกิ จ ค้าปลี ก เฉพาะอย่าง กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ ธุ รกิ จค้าปลี กออนไลน์ กลยุท ธ์
การตลาดแบบสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า กลยุทธ์การสร้างตราร้านค้าและความจงรักภักดี
BK441 การจัดการตราสิ นค้ า (Brand Management)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและการจัดการตราสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า และตําแหน่งตราสิ นค้า การสร้างการตอบสนองต่อตราสิ นค้า
และสายโซ่ แห่ งคุณค่าของตราสิ นค้า การเลือกองค์ประกอบของตราสิ นค้าเพื่อสร้างคุณค่าตราสิ นค้า การออกแบบโปรแกรม
ทางการตลาด การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การเชื่อมโยงตราสิ นค้า การพัฒนาระบบการจัดการและการวัดคุณค่าตรา
สิ นค้า ตัววัดที่มาของคุณค่าตราสิ นค้า การออกแบบกลยุทธ์โครงสร้างตราสิ นค้าและการนําไปปฏิบตั ิ การแนะนําชื่อผลิตภัณฑ์
ใหม่และการขยายตราสิ นค้า การดํารงตราสิ นค้าให้คงอยู่ และการจัดการตราสิ นค้าในพื้นที่และส่ วนตลาดใหม่

BK442 การตลาดเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
(Marketing Analytics)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติ เพื่อวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมู ลทางการตลาด การบริ ห ารจัดการราคา การ
พยากรณ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การแบ่งส่ วนตลาด การค้าปลีก การโฆษณา สื่ อสังคมออนไลน์เพื่อวางแผนการตลาด การนําไป
ปฏิบตั ิใช้ การประเมินผลและการควบคุม
BK443 การตลาดเพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Marketing)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อความยัง่ ยืน ประเด็นด้านความยัง่ ยืนเป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม
และด้านทัศนคติพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การสร้างสรรค์คุณค่า การลดความเสี่ ยง และการสร้างความคิด มุมมองความยัง่ ยืน
ผ่านกลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมทางการตลาด
BK300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์และทํา
โครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการตลาด
BK800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ
พนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารั บการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิ บตั ิ ตนในสังคมการทํางาน
รวมทั้งดําเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

