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สรรคสรางองคความรู ควบคูจรรยาบรรณ กาวทันการตลาด
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารการตลาดสมัยใหม
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห แ ละตั ด สิ น ใจทางการตลาดโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสารไดกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการตลาด
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45
หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
36
หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics and Business Research
3521103 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3522204 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
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12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

94
6

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

45

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ
Managerial Strategies
3561105 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
3562307 การบริหารการผลิต
Production Management
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
Business Laws for Entrepreneur
3592110 หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับ
3541302 การจัดการคาสงและคาปลีก
Wholesale and Retail Management
3542105 พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
3543101 การบริหารการตลาด
Marketing Management
3543103 กลยุทธการตลาด
Marketing Strategies
3544104 การจัดการลูกคาสัมพันธ
Consumer Relationship Management
3544105 การตลาดโลก
Global Marketing
3544901 สัมมนาทางการตลาด
Seminar on Marketing
3544902 การวิจัยตลาด
Marketing Research
2.3.2) เลือก
3541201 ระบบสารสนเทศการตลาด
Marketing Information Systems
3542109 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
Product and Price Management
3542302 การจัดการชองทางการตลาด
Marketing Channel Management
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
36
24

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3

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 การตลาดเพื่อสังคม
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
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ หลั ก สู ต รของสาขาวิ ช านี้ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นได ต ามความถนั ด
และความสนใจ
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หนา 4

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจ ารณ 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
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การกระทบทางวั ฒนธรรมกั บภาษาที่มี ตอกัน อิ ทธิพ ลของวัฒ นธรรมที่ มีตอ วิวั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และศิ ล ปวั ฒ นธรรม วัฒนธรรมกับการใช ภาษาในกลุ มอาเซียน ภาษาถิ่ น
เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตาง ๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ข องตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิ ง สรา งสรรคง านศิล ปกรรมแต ล ะแบบ การพัฒ นาทางอารมณ
และสั ง คม การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การนํ า ศิ ล ปะมาประยุ ก ต การแสวงหาความรู แ ละ
การสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการ
รวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับ
วิ วั ฒ นาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลื น กลาย ความร ว มมื อ และความขั ด แย ง
ในระดับชุมชน ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก สถานการณ ป ญ หาสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย
พิ บั ติ ธ รรมชาติ แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบองค ร วมในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ มี ค วามพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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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 และการคิดเพื่อแกปญหา
ในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล อม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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
แนวคิดที่มาของจริย ธรรมและหลั กธรรมาภิบาลในองคการธุรกิจ โดยเนน จริยธรรม
ผูบริหาร จริ ยธรรมพนักงาน จริยธรรมตอผูที่มีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่ งแวดลอม รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนิน ธุรกิจ
โดยใชกรณีศึกษาประกอบ
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
Statistics and Business Research
ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ 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 ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีที่มีตอ
สั งคม แม บ ทการบั ญ ชี หลั กเกณฑ และวิ ธีการปฏิบัติท างการบัญชีเ กี่ย วกับ สิน ทรั พย หนี้ สิน และ
สวนของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของกิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและ
ขายสินคา
3522204 การภาษีอากร 1
3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอื่น ๆ
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3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การใชขอมูลทางการบัญชีตนทุนในการตัดสินใจ และวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน
กิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน แนวคิด ความหมาย และการจําแนกประเภทของ
ตนทุ น การวิ เคราะห พฤติกรรมตน ทุน การวิเคราะหตนทุน -ปริมาณ-กําไร ระบบตน ทุน รวม และ
ตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม และการประเมินผลการดําเนินงาน
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีชั้นตน 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ
ของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงิ น ทุ นภายในธุ ร กิจ การจั ด หาเงิ นทุน มาเพื่อใชในการดําเนิน การของธุร กิจ การวางแผนการเงิน
ที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
3541101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการตลาด แนวคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการตลาด
ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด การแบ ง ส ว นตลาด ส ว นประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาด
เพื่ อสิ่ งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด รวมทั้งประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวในการดําเนินการดานการตลาด
3561101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
แนวคิ ดพื้ นฐาน ลั กษณะโครงสร างขององค การ หลั กการจั ดการ หน าที่ ในการจั ดการ
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา และ
การควบคุมการปฏิ บัติ งานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ
จริยธรรมในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการองคการ
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3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ
3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบขายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหนาที่ของการจัดการ การกํา หนดภารกิจและ
การตั้งเปาหมายของธุรกิจ องคประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร หลักการพื้นฐานในการ
วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม กระบวนการในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร การนํ า ยุ ท ธศาสตร ไปปฏิ บั ติ
การควบคุ มและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร โดยมี การนํ าแนวคิ ดตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
3561105 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระกอบการและกระบวนการพั ฒ นาสู ก ารเป น ผู ป ระกอบการที่ ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและ
การปฏิ บั ติ การ การตลาด การประชาสั มพัน ธ การลงทุน การวาจ างและการเหมาชว งการผลิ ต
นโยบายสิ่ ง แวดล อม เศรษฐกิ จ และสัง คมที่มี ผ ลตอ การประกอบการ กฎหมายธุร กิจ ที่เ กี่ย วข อ ง
การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการนําแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบการ
3562307 การบริหารการผลิต
3(3-0)
Production Management
ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ ของการผลิ ต ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจผลิ ต ซึ่ ง รวมถึ ง
ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวาง
ผั งโรงงานและการจั ด ตารางการผลิ ต การจัดซื้ อและการควบคุมสิน คาคงคลัง ระบบการจัดการ
โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสีเขียว การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ และระบบ
การบํารุงรักษา โดยมีการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการบริหารการผลิต
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ ย วกับ การจัด การทรั พยากรมนุ ษ ย ขอบเขตหนา ที่ ของการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารคาตอบแทน
การจั ด การทุ น มนุ ษ ย การจั ด การแรงงานและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
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3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur
หลักกฎหมายเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม สัญญา หนี้ ตั๋วเงิน และ
เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย เชาซื้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมาย
การบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
การฟนฟูกิจการ ประมวลรัษฎากรวาดวยนิติบุคคล และการเสียภาษีทางธุรกิจ การระงับขอพิพาท
โดยศาล และอนุ ญ าโตตุ ล าการนอกศาล ความรั บ ผิ ดชอบทางกฎหมายของธุ ร กิจ ในด า นตา ง ๆ
โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3592110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด หาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิ จและแนวทางการแกไขป ญหา รวมทั้งแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตั ด สิ น ใจ และประโยชนข องการใช เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร เชิ ง ปริ ม าณ
เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (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 ทําเลที่ตั้ง รานคา การจัดแสดง
สินคา ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสมาชิกชองทางการจัดจําหนาย สวนประสมทางการตลาด
ที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการดําเนินงานและการนําไปประยุกตใช
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3542105 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Behavior
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอก
ที่มีอิทธิ พลต อกระบวนการตั ด สิ นใจซื้อของผูบริโภค ตลอดจนการนําผลการวิเคราะหพฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภคที่ ได จ ากการศึ กษา แนวคิ ดทฤษฎี มาประยุ กต ใช ทางการตลาด ใหเ หมาะสมกับ สภาพ
ทางการตลาดในปจจุบัน
3543101 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ความสํ า คั ญของการบริห ารการตลาด บทบาทหนา ที่ของผู บริห ารการตลาด การจั ด
องคการการตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของ
ผู บ ริ โ ภค การวั ด และการพยากรณตลาด การแบงสว นตลาด การวางแผนกลยุ ทธทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด
3543103 กลยุทธการตลาด
3(3-0)
Marketing Strategies
แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ ส ามารถ
ประยุกตใช ได อยางมี ประสิทธิภ าพในสถานการณปจจุบัน โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
เพื่อนํามากําหนดนโยบายและระดับกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม
3544104 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0)
Consumer Relationship Management
กลยุ ท ธ ก ารรั ก ษาลู ก ค า การแสวงหาลู ก ค า ใหม กระบวนการและเทคโนโลยี
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ในการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลู ก ค า กั บ องค ก รให ส ามารถประยุ ก ต ใ ช ไ ด กั บ
การตลาดเชิงความสัมพันธ
3544105 การตลาดโลก
3(3-0)
Global Marketing
ภาพรวมของการจัดการตลาดโลก ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและ
สถาบั น สํ าคั ญของตลาดโลกรวมทั้ ง ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น โครงสรา งและข อมูล ประชากร
ของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด การตลาดสีเขียว โดยวิเคราะห
จากกรณีศึกษา
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3544901 สัมมนาทางการตลาด
3(2-2)
Seminar on Marketing
ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาทางการตลาดที่เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุบั น และอนาคตมาประยุ ก ต ใ ช
ในการวิเคราะหสถานการณการแกปญหาและการตัดสินใจในรูปแบบการสัมมนา
3544902 การวิจัยตลาด
3(2-2)
Marketing Research
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย
การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การใช ส ถิ ติ สํ า หรั บ การวิ จั ย
การวิเคราะหรวมถึงการแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
2.3.2) เลือก
12
หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
3541201 ระบบสารสนเทศการตลาด
3(3-0)
Marketing Information Systems
ความหมาย แนวคิ ด บทบาทและหน า ที่ ข องการจั ด ระบบฐานข อ มู ล สู ก ระบวนการ
สารสนเทศทางการตลาด กระบวนการในการนําเสนอและพัฒนาขอมูลทางการตลาด การใชระบบ
สารสนเทศทางการตลาดในการวางแผนตัดสินใจ และการสรางโอกาสในการแขงขันทางการตลาด
3542109 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(3-0)
Product and Price Management
ความหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ
ผลิ ต ภั ณฑ กระบวนการสร างคุ ณ คาของตราสิน คา การสรางการรับรูในตราสิน คา กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายการตั้งราคา ขั้นตอนในการ
ตั้งราคา ปจจัยที่ ตองพิจ ารณาในการกําหนดราคา เกณฑที่ใชในการกําหนดราคา ประเด็นปญหา
ในการจัดการผลิตภัณฑและราคา แนวทางแกไขและจรรยาบรรณทางการตลาด
3542302 การจัดการชองทางการตลาด
3(3-0)
Marketing Channel Management
การจั ด การตลาดของผู ผ ลิ ต ในด า นการขนส ง การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค า การวิ เ คราะห
และควบคุ มระบบตน ทุน ของการกระจายสิน คา การเลือกชองทางทางการตลาด การจัดองคการ
การวางแผนและควบคุมชองทางการจัดจําหนาย
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3542308 การจัดการและเทคนิคการขาย
3(3-0)
Sale Management and Techniques
หนาที่ของผูบริหารงานขายในธุรกิจตาง ๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย
การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและเขตการขาย
การกํ าหนดโควตาการขาย การจู ง ใจ การจ ายคา ตอบแทน การควบคุ มการประเมิ น ผลงานของ
พนั ก งานและจรรยาบรรณของผู บ ริ ห ารงานขาย บทบาทและหน า ที่ ง านขายต อ ความสํ า เร็ จ
ทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติกรรมลูกคา บุคลิกภาพของพนักงานขาย กระบวนการขาย
การขายสิ นคาอุตสาหกรรม การขายสินคาอุปโภคบริโภค การขายสิน คาบริการ การบริหารเวลา
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
3542403 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชนของการสื่อสาร
ทางการตลาด ส ว นประสมของการสง เสริ มการตลาด การกํ า หนดงบประมาณสํา หรั บ กิจ กรรม
การส ง เสริ ม การตลาด การโฆษณาและการเลื อ กสื่ อ สํ า หรั บ การโฆษณา การส ง เสริ ม การขาย
การประชาสั ม พั น ธ การขายโดยพนั ก งาน การตลาดทางตรง รวมทั้ ง รู ป แบบการสื่ อ สารอื่ น ๆ
การวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกิจกรรม การสงเสริมการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทาง
การตลาด
3543104 การตลาดบริการ
3(3-0)
Service Marketing
แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ ประเภทของผูบริโภคในตลาดบริการ
การวิเคราะหและวางแผนโดยการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อการบริการ กระบวนการในการใหบริการ
รวมถึงการจัดการลักษณะทางกายภาพโดยคํานึงถึงแนวโนมของตลาดบริการในอนาคต
3543106 การตลาดเพื่อสังคม
3(3-0)
Social Marketing
แนวคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการตลาดที่ มุ งเน น ภาพลั ก ษณข ององค ก รและนํ า เอาป ญ หา
ของสังคมมาทํ าการตลาดรวมทั้งการตลาดสีเขียว ใชกระบวนการจัดการทางการตลาดเพื่อเขาใจ
สภาพและปญหาของสังคม แนวโนมของปญหาที่เกิดขึ้น ในสั งคมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
สรางความไดเปรียบทางธุรกิจ
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3543108 การตลาดสําหรับผูประกอบการ
3(3-0)
Marketing for Entrepreneur
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ การตลาด
และป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ศึ ก ษาลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ป จ จั ย
ดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจและปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม
3543201 มาตรฐานผลิตภัณฑ
3(3-0)
Product Standard
ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบและชนิดของการมาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐาน
และกฎหมายพาณิชยผลประโยชน การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบางชนิด การมาตรฐานผสมผสาน
การไดเปรียบเชิงพาณิชยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ คลังสินคา ปญหาที่เกิดขึ้น หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและความรับผิดชอบ
3543307 การจัดการจัดหา
3(3-0)
Procurement Management
หลักการ บทบาท หนาที่และจริยธรรมในการจัดหา การจัดการโซอุปทาน การกําหนด
วัตถุประสงคในการจัด หา การจั ดหาเชิงบูร ณาการ โดยการสรรหาและการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ
ตลอดจนสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ การคํ า นวณหาปริ ม าณการจั ด ซื้ อ ที่ เ หมาะสม การเจรจาต อ รอง
การทําสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา ปจจัยสําคัญที่ชดเชยตนทุน การปรับปรุงระบบ
และกิจกรรมการจัดหาองคกร การประเมินผูขาย การควบคุมผลการดําเนินงาน การจัดหาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3544102 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด การพยากรณยอดขาย
การจัดซื้อ เทคนิคการตั้งราคาและการจัดจําหนาย เพื่อสรางโอกาสทางการตลาด
3544903 ปญหาพิเศษทางการตลาด
3(2-2)
Special Problems in Marketing
ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งทางการตลาดของธุ ร กิ จ ประเภทต า ง ๆ เพื่ อ วิ เ คราะห แ นวทาง
การแกปญหาและสามารถนําไปพัฒนาองคความรู เพื่อชวยในการตัดสินใจทางการตลาด
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3503821 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
2(90)
Preparation for Professional Internship in Marketing
การประยุกต หลักการและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโนมสภาพการเปลี่ยนแปลง
ในธุ รกิ จ ทางการตลาดโดยการใช กรณี ศึ กษา สถานการณ จํ าลอง การเตรี ยมความพร อมเกี่ ย วกั บ
การใช ภาษา การใช คอมพิ วเตอร การใช เทคโนโลยี การพั ฒนาบุ คลิ กภาพและการปรั บตั วเข ากั บ
สภาพแวดลอมทางการตลาด สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ทางการตลาดเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
3504819 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด
5(450)
Professional Internship in Marketing
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาดในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรื อองค กรธุ ร กิ จ ภายใต การควบคุมดูแลของอาจารย นิเทศก โดยนําความรูทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปใช ใ นสถานที่ ที่ นัก ศึ ก ษาฝ ก งาน จั ดให มี ก ารปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
รายละเอี ยดของการฝ ก งานและจั ดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเสนอแนวทางแก ป ญ หาโดยจั ด ให นั ก ศึ ก ษาทํ า โครงการพิ เ ศษหรื อ ป ญ หาพิ เ ศษ
ทางการตลาด
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและ
ความสนใจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
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