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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

สรรคสรางองคความรู ควบคูจรรยาบรรณ กาวทันการตลาด
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารการตลาดสมัยใหม
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการวิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาดโดยการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสารไดกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการตลาด

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0)
Business English 1

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
Business English 2

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)

Business Ethics
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)

Statistics and Business Research
3521103 หลักการบัญชี 3(2-2)

Principles of Accounting
3522204 การภาษีอากร 1 3(3-0)

Taxation 1
3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0)

Managerial Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)

Business Finance
3541101 หลักการตลาด 3(3-0)

Principles of Marketing
3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0)

Organization and Management
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3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ 3(3-0)
Managerial Strategies

3561105 การเปนผูประกอบการ 3(3-0)
Entrepreneurship

3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
Production Management

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0)
Human Resource Management

3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur

3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0)
Principles of  Economics

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0)
Quantitative Analysis

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 24 หนวยกิต

3541302 การจัดการคาสงและคาปลีก 3(3-0)
Wholesale and Retail Management

3542105 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0)
Consumer Behavior

3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0)
Marketing Management

3543103 กลยุทธการตลาด 3(3-0)
Marketing Strategies

3544104 การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(3-0)
Consumer Relationship Management

3544105 การตลาดโลก 3(3-0)
Global Marketing

3544901 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2)
Seminar on Marketing

3544902 การวิจัยตลาด 3(2-2)
Marketing Research

2.3.2) เลือก 12 หนวยกิต
3541201 ระบบสารสนเทศการตลาด 3(3-0)

Marketing Information Systems
3542109 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 3(3-0)

Product and Price Management
3542302 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0)

Marketing Channel Management
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3542308 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0)
Sale Management and Techniques

3542403 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Marketing Communication

3543104 การตลาดบริการ 3(3-0)
Service Marketing

3543106 การตลาดเพ่ือสังคม 3(3-0)
Social Marketing

3543108 การตลาดสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Marketing for Entrepreneur

3543201 มาตรฐานผลิตภัณฑ 3(3-0)
Product Standard

3543307 การจัดการจัดหา 3(3-0)
Procurement Management

3544102 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing

3544903 ปญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2)
Special Problems in Marketing

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3503821 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด 2(90)

Preparation for Professional Internship in Marketing
3504819 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด 5(450)

Professional Internship in Marketing
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด
และความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน
การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.  Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ

การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน
เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตาง ๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตาง ๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน

ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณ
และสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการ
รวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแย ง
ในระดับชุมชน ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ

ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย
พิบัติ ธรรมชาติ  แบบแผนการดํ า เนินชี วิ ตแบบองค รวมในชีวิ ตประจํ าวัน ท่ี มีความพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ

ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหา
ในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0)
Business English 1
A four-skill introductory course providing basic knowledge of business

concentrating on inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions through related topics which include office organization, telephoning,
making arrangements and appointments, social contact, business correspondence in
the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation and
ordering, and applying for a job (resume and coverage letter, application forms).

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
Business English 2
Pre-requisite : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Providing a chance to explore business concept world-wide with

concentration on domestic and international trade. Encouraging students to be
familiar with the language used in various fields and situations of business
transactions, Information technology retrieval recommended.
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)

Business Ethics
แนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรม

ผูบริหาร จริยธรรมพนักงาน จริยธรรมตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
โดยใชกรณีศึกษาประกอบ

3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
Statistics and Business Research
ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับสถิติ และการนําความรูไปประยุกตใชในการวิจัย สถิติพรรณนา ไดแก คาสัดสวน รอยละและ
อัตราสวน การวัดคากลาง การวัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ สถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหสหสัมพันธ
และการถดถอย การเสนอโครงการวิจัย

3521103 หลักการบัญชี 3(2-2)
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีท่ีมีตอ

สังคม แมบทการบัญชี หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สินและ
สวนของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของกิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและ
ขายสินคา

3522204 การภาษีอากร 1 3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ

ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอ่ืน ๆ
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3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การใชขอมูลทางการบัญชีตนทุนในการตัดสินใจ และวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน

กิจการภายใตสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน แนวคิด ความหมาย และการจําแนกประเภทของ
ตนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร ระบบตนทุนรวม และ
ตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม และการประเมินผลการดําเนินงาน

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีช้ันตน 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ

ของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงิน
ท่ีเก่ียวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

3541101 หลักการตลาด 3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด

ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด การแบงสวนตลาด สวนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาด
เพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด รวมท้ังประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวในการดําเนินการดานการตลาด

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0)
Organization and Management
แนวคิดพ้ืนฐาน ลักษณะโครงสรางขององคการ หลักการจัดการ หนาท่ีในการจัดการ

กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา และ
การควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ
จริยธรรมในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการองคการ
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3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ 3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบขายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหนาท่ีของการจัดการ การกําหนดภารกิจและ

การตั้งเปาหมายของธุรกิจ องคประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร หลักการพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม กระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตร ไปปฏิบัติ
การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร  โดยมีการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

3561105 การเปนผูประกอบการ 3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีดี

หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวงการผลิต
นโยบายสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวของ
การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังการนําแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบการ

3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจผลิตซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดองคการเพ่ือการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวาง
ผังโรงงานและการจัดตารางการผลิต การจัดซื้อและการควบคุมสินคาคงคลัง ระบบการจัดการ
โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสีเขียว การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ และระบบ
การบํารุงรกัษา โดยมีการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการบริหารการผลิต

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0)
Human Resource Management
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบเขตหนาท่ีของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารคาตอบแทน
การจัดการทุนมนุษย การจัดการแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน ระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
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3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur
หลักกฎหมายเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม สัญญา หนี้ ตั๋วเงิน และ
เอกเทศสัญญาเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย เชาซื้อ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ กฎหมาย
การบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับ
การฟนฟูกิจการ ประมวลรัษฎากรวาดวยนิติบุคคล และการเสียภาษีทางธุรกิจ การระงับขอพิพาท
โดยศาล และอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดชอบทางกฎหมายของธุรกิจในดานตาง ๆ
โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและ

ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา รวมท้ังแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ

เพ่ือชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
เชิงสินคาคงเหลือ (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 24 หนวยกิต

3541302 การจัดการคาสงและคาปลีก 3(3-0)
Wholesale and Retail Management
ความสําคัญและบทบาทของการคาสงและการคาปลีก ทําเลท่ีตั้ง รานคา การจัดแสดง

สินคา ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสมาชิกชองทางการจัดจําหนาย สวนประสมทางการตลาด
ท่ีเก่ียวของ ข้ันตอนการดําเนินงานและการนําไปประยุกตใช
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3542105 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0)
Consumer Behavior
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอก

ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ตลอดจนการนําผลการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีไดจากการศึกษา แนวคิดทฤษฎี มาประยุกตใชทางการตลาด ใหเหมาะสมกับสภาพ
ทางการตลาดในปจจุบัน

3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0)
Marketing Management
ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาท่ีของผูบริหารการตลาด การจัด

องคการการตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด

3543103 กลยุทธการตลาด 3(3-0)
Marketing Strategies
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการท่ีเ ก่ียวของกับกลยุทธทางการตลาดท่ีสามารถ

ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณปจจุบัน โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
เพ่ือนํามากําหนดนโยบายและระดับกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม

3544104 การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(3-0)
Consumer Relationship Management
กลยุทธการรักษาลูกคา  การแสวงหาลูกค าใหม  กระบวนการและเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมคุณคาในการสรางความสัมพันธระหวางลูกคากับองคกรใหสามารถประยุกตใชไดกับ
การตลาดเชิงความสัมพันธ

3544105 การตลาดโลก 3(3-0)
Global Marketing
ภาพรวมของการจัดการตลาดโลก ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและ

สถาบันสําคัญของตลาดโลกรวมท้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงสรางและขอมูลประชากร
ของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด การตลาดสีเขียว โดยวิเคราะห
จากกรณีศึกษา
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3544901 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2)
Seminar on Marketing
ศึกษาสภาพและปญหาทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคตมาประยุกตใช

ในการวิเคราะหสถานการณการแกปญหาและการตัดสินใจในรูปแบบการสัมมนา

3544902 การวิจัยตลาด 3(2-2)
Marketing Research
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย

การกําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย
การวิเคราะหรวมถึงการแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย

2.3.2) เลือก 12 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
3541201 ระบบสารสนเทศการตลาด 3(3-0)

Marketing Information Systems
ความหมาย แนวคิด บทบาทและหนาท่ีของการจัดระบบฐานขอมูลสูกระบวนการ

สารสนเทศทางการตลาด กระบวนการในการนําเสนอและพัฒนาขอมูลทางการตลาด การใชระบบ
สารสนเทศทางการตลาดในการวางแผนตัดสินใจ และการสรางโอกาสในการแขงขันทางการตลาด

3542109 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 3(3-0)
Product and Price Management
ความหมายของผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภัณฑ การจัดการผลิตภัณฑ กลยุทธ

ผลิตภัณฑ กระบวนการสรางคุณคาของตราสินคา การสรางการรับรูในตราสินคา กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายการตั้งราคา ข้ันตอนในการ
ตั้งราคา ปจจัยท่ีตองพิจารณาในการกําหนดราคา เกณฑท่ีใชในการกําหนดราคา ประเด็นปญหา
ในการจัดการผลิตภัณฑและราคา แนวทางแกไขและจรรยาบรรณทางการตลาด

3542302 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0)
Marketing Channel Management
การจัดการตลาดของผูผลิตในดานการขนสง การเก็บรักษาสินคา การวิเคราะห

และควบคุมระบบตนทุนของการกระจายสินคา การเลือกชองทางทางการตลาด การจัดองคการ
การวางแผนและควบคุมชองทางการจัดจําหนาย
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3542308 การจัดการและเทคนิคการขาย 3(3-0)
Sale Management and Techniques
หนาท่ีของผูบริหารงานขายในธุรกิจตาง ๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย

การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและเขตการขาย
การกําหนดโควตาการขาย การจูงใจ การจายคาตอบแทน การควบคุมการประเมินผลงานของ
พนักงานและจรรยาบรรณของผูบริหารงานขาย บทบาทและหนาท่ีงานขายตอความสําเร็จ
ทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติกรรมลูกคา บุคลิกภาพของพนักงานขาย กระบวนการขาย
การขายสินคาอุตสาหกรรม การขายสินคาอุปโภคบริโภค การขายสินคาบริการ การบริหารเวลา
จรรยาบรรณของพนักงานขาย

3542403 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชนของการสื่อสาร

ทางการตลาด สวนประสมของการสงเสริมการตลาด การกําหนดงบประมาณสําหรับกิจกรรม
การสงเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อสําหรับการโฆษณา การสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน การตลาดทางตรง รวมท้ังรูปแบบการสื่อสารอ่ืน ๆ
การวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกิจกรรม การสงเสริมการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทาง
การตลาด

3543104 การตลาดบริการ 3(3-0)
Service Marketing
แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ ประเภทของผูบริโภคในตลาดบริการ

การวิเคราะหและวางแผนโดยการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือการบริการ กระบวนการในการใหบริการ
รวมถึงการจัดการลักษณะทางกายภาพโดยคํานึงถึงแนวโนมของตลาดบริการในอนาคต

3543106 การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0)
Social Marketing
แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนภาพลักษณขององคกรและนําเอาปญหา

ของสังคมมาทําการตลาดรวมท้ังการตลาดสีเขียว ใชกระบวนการจัดการทางการตลาดเพ่ือเขาใจ
สภาพและปญหาของสังคม แนวโนมของปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
สรางความไดเปรียบทางธุรกิจ
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3543108 การตลาดสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Marketing for Entrepreneur
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและองคประกอบท่ีใชในการประกอบธุรกิจ การตลาด

และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจ ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจและปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการการธุรกิจท่ีมีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม

3543201 มาตรฐานผลิตภัณฑ 3(3-0)
Product Standard
ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบและชนิดของการมาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐาน

และกฎหมายพาณิชยผลประโยชน การศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานบางชนิด การมาตรฐานผสมผสาน
การไดเปรียบเชิงพาณิชยท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ คลังสินคา ปญหาท่ีเกิดข้ึน หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและความรับผิดชอบ

3543307 การจัดการจัดหา 3(3-0)
Procurement Management
หลักการ บทบาท หนาท่ีและจริยธรรมในการจัดหา การจัดการโซอุปทาน การกําหนด

วัตถุประสงคในการจัดหา การจัดหาเชิงบูรณาการ โดยการสรรหาและการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ
ตลอดจนสินคาท่ีมีคุณภาพ การคํานวณหาปริมาณการจัดซื้อท่ีเหมาะสม การเจรจาตอรอง
การทําสัญญา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดหา ปจจัยสําคัญท่ีชดเชยตนทุน การปรับปรุงระบบ
และกิจกรรมการจัดหาองคกร การประเมินผูขาย การควบคุมผลการดําเนินงาน การจัดหาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3544102 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจทางการตลาด การพยากรณยอดขาย

การจัดซื้อ เทคนิคการตั้งราคาและการจัดจําหนาย เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด

3544903 ปญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2)
Special Problems in Marketing
ศึกษากรณีตัวอยางทางการตลาดของธุรกิจประเภทตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหแนวทาง

การแกปญหาและสามารถนําไปพัฒนาองคความรู เพ่ือชวยในการตัดสินใจทางการตลาด
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3503821 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด 2(90)

Preparation for Professional Internship in Marketing
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโนมสภาพการเปลี่ยนแปลง

ในธุรกิจทางการตลาดโดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียมความพรอมเก่ียวกับ
การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมทางการตลาด สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ทางการตลาดเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด

3504819 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 5(450)
Professional Internship in Marketing
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาดในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ

หรือองคกรธุรกิจ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก โดยนําความรูทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานท่ีท่ีนักศึกษาฝกงาน จัดใหมีการปฐมนิเทศเก่ียวกับ
รายละเอียดของการฝกงานและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปญหาการฝกประสบการณ
ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนวทางแกปญหาโดยจัดใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษหรือปญหาพิเศษ
ทางการตลาด

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและ
ความสนใจ


