
หมูวิชา การตลาด 

 (MKRT) 

 หมูวิชาการตลาด  ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี  

 

1. การตลาดทั่วไป     (MKRT-1--) 

2. การตลาดระหวางประเทศ    (MKRT-2--) 

3. การสื่อสารการตลาด     (MKRT-3--) 

4. การจัดการดานการขาย    (MKRT-4--) 

5. การตลาดเฉพาะดาน     (MKRT-5--) 

6.     

  7.  

8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ / สหกิจศึกษา  (MKRT-8--) 

9.   วิจัย สัมมนา      (MKRT-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาการตลาด   

(MKRT) 

 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

MKRT1101 3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

MKRT1102 3542105 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 

MKRT2102 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

MKRT2104 3542302 การบริหารชองทางการจัดจําหนาย 3(3-0-6) 

MKRT2501  ตลาดสินคาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MKRT3101  การจัดการผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6) 

MKRT3102 3543104 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

MKRT3103 3541301 การจัดการคาปลีกและการคาสง 3(3-0-6) 

MKRT3104  การตลาดเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

MKRT3105  การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MKRT3106  การตลาดสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

MKRT3201 3544103 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MKRT3301  การขายและโฆษณาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

MKRT3302  การวางแผนประชาสัมพันธทางการตลาด 3(3-0-6) 

MKRT3303 3542402 การสื่อสารทางการตลาด 3(3-0-6) 

MKRT3401  การจัดการดานการขาย 3(3-0-6) 

 3542305 การบริหารการขาย 3(3-0-6) 

MKRT3501  การตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

MKRT3502  การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

MKRT3503  ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช 3(3-0-6) 

MKRT4101 3543105 การตลาดสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 

MKRT4102  การพยากรณการตลาด 3(3-0-6) 

MKRT4301  การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 

MKRT4302  การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

MKRT4303  การวางแผนโฆษณาทางการตลาด 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

MKRT4304  การวางแผนการตลาดทางตรงและสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

MKRT4305  การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3-0-6) 

MKRT4306  การประชาสัมพันธธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MKRT4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 2(90) 

MKRT4802  การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด   3(225) 

MKRT4901 3544901 สัมมนาทางการตลาด 1(0-2-1) 

MKRT4902 3544902 การวิจัยทางการตลาด 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

  

 รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT1101    หลักการตลาด                                          3(3-0-6) 

              Principles of Marketing  

   ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง

ธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความ

เขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด และประเภทของตลาด 

 

MKRT1102  พฤติกรรมผูบริโภค                                         3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT1101 หลักการตลาด   

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอความสําเร็จทางการตลาด การ

แบงกลุมผูบริโภค การเรียนรูทฤษฎีและแนวคิดที่กระทบพฤติกรรมผูบริโภคในดานการ

ตัดสินใจซื้อสินคา  โดยพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก  ตลอดจนสิ่งกระตุน

ตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู ทัศนคติและการ

เปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภค  ปญหาและแรงจูงใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการ  การ

ประเมินทางเลือกตาง ๆ เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ  

 

MKRT2102  การบริหารการตลาด                                                                                   3(3-0-6)  

            Marketing Management 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT1101 หลักการตลาด  

ศึกษาแนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด 

การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และ การจัดองคการการตลาด  การวิเคราะหโอกาส

ของการตลาด  โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค    การวัดและการ

พยากรณตลาด   การแบงสวนตลาด    การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

ราคา  การจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย  และการตลาดทางตรง  แนวโนมของการจัดการ

ตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด  

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT2104  การบริหารชองทางการจัดจําหนาย                                                    3(3-0-6) 

          Distribution Management 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT2102 การบริหารการตลาด 

                ศึกษาระบบการจัดการจําหนายทางการตลาด กระบวนการเลือกชองทางการ              

จัดจําหนาย สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการจัดจําหนาย  ปญหาและแนวทางแกไข 

การปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย ความรวมมือ  และความขัดแยงกันของชองทางการ              

จัดจําหนาย บทบาทความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ องคประกอบของการสง

กําลังบํารุง ความสัมพันธระหวางการขนสงกับคลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง ระบบ  โล

จิสติกส ระบบหวงโซอุปทาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กโทรนิกส 

 

MKRT 2501 ตลาดสินคาอุตสาหกรรม                              3(3-0-6) 

  Industrial Goods Marketing 

ปจจัยทางการตลาดที่เปนตัวกําหนดการดําเนินงานอุตสาหกรรม การนําดัชนีทาง

เศรษฐศาสตรมาวิเคราะหการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผูบริโภค

ตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม การกําหนดนโยบาย สถานการณทางเศรษฐกิจ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีผลกระทบตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน ทั้งในประเทศและตางประเทศตอการกําหนดแผนการผลิต

และขยายกําลังการผลิต การพยากรณอุปสงคและราคาผลิตภัณฑในอนาคต 

 

MKRT3101  การจัดการผลิตภัณฑและราคา                                                                   3(3-0-6) 

                          Product and Price Management  

                          วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT2102 การบริหารการตลาด 

                ศึกษาความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑและราคาที่มีตอความสําเร็จทาง

การตลาด  แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ

และราคา   ประเภทตางๆของผลิตภัณฑ    การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ บทบาทและ

หนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ  และนโยบายตรา

สินคาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหม   



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT3102  การตลาดบริการ                                                                                3(3-0-6) 

            Service Marketing 

ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ลักษณะและขอบเขตของตลาด

บริการการจําแนก ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอม

ของตลาดบริการประเภทตางๆ พฤติกรรมของผูใชบริการ สวนประสมการตลาดของสินคา

บริการโครงสรางและการพัฒนาสถาบันที่ประกอบธุรกิจดานการใหบริการ การวางแผนและ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ  วิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจ

บริการ เพือ่กาํหนดแนวทางแกไข 

 

MKRT3103  การจัดการการคาปลีกและการคาสง                                        3(3-0-6) 

          Wholesale and Retail Management 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT2104 การชองทางการจัดจําหนาย 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญ ลักษณะและวิวัฒนาการของการคาปลีก

และการคาสง  ปจจัยประเภทตาง ๆ ประเภทและรูปแบบของการคาปลีกและการคาสง  และ

หลกัเกณฑในการคาปลีกและการคาสง    การเลือกทําเลที่ต้ังการจัดองคการ     การจัดงาน

บุคคล   การจัดกา รสนิคา การต้ังราคา วิธีการสงเสริมการขายของกิจการคาปลีก และการ

ใหบริการตาง ๆ ของกิจการคาปลีกและการคาสง      และเทคนิคการขาย ระบบการจัดการ

ดานการคาปลีกและคาสงที่เกี่ยวกับการซื้อและขายสินคา     ความสัมพันธภาพระหวางธุรกิจ

และสมาชิก       ตลอดจนแนวโนมของการคาปลีกและการคาสงในอนาคต  

 

MKRT3104  การตลาดเพื่อการทองเท่ียว                                                                                 3(3-0-6) 

          Marketing for Tourism         

ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาดการทองเที่ยว  สวนประกอบของตลาด

เพื่อการทองเที่ยว  การจัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ

และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน  การวางแผน และกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT3105  การตลาดอุตสาหกรรม                                            3(3-0-6) 

          Industrial Marketing 

ศึกษาลักษณะและขอบเขตของตลาด สินคาอุตสาหกรรมประเภทของสินคา ตรา

สินคาและเคร่ืองหมายการคา ชองทางการตลาด การต้ังราคา การสงเสริมการขาย การ

วางแผนการขายและการวิจัยตลาดสินคาอุตสาหกรรม  

 

MKRT3106 การตลาดสําหรับผูประกอบการ                                                                                  3(3-0-6) 

  Marketing for Enterperneurship 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT 1101หลักการตลาด 

 ศึกษาขอบขาย ความสําคัญ หลักการตลาด การบริหารการตลาดที่มีความจําเปน

สําหรับผูประกอบการ กระบวนการทางการตลาด วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ตลอดจน

กระบวนการตัดสินใจลงทุน การเลือกตลาดเปาหมาย การจัดการดานการตลาดที่เกี่ยวกับ

สวนประกอบทางการตลาด ไดแก การวางแผนผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด และจริยธรรมทางการตลาด 

 

MKRT3201  การตลาดระหวางประเทศ                                          3(3-0-6) 

  International Marketing  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT2102 การบริหารการตลาด  

                 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ  เรียนรูหลักการและ

แนวความคิดในการจัดการการตลาดระหวางประเทศสําหรับสินคาและบริการ  ซึ่งครอบคลุม

ถึงระบบธุรกิจและปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ  ภาพรวมของการจัดการ

ตลาดระหวางประเท ศ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและสถาบันสําคัญของ

ตลาดระหวางประเทศ โครงสรางและขอมูลประชากรของตลาดระหวางประเท ศ วัฒนธรรม

และพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการตลาดระหวางประเท ศ การ

จัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระหวางประเทศ  

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT3301       การขายและโฆษณาการทองเท่ียว                                                                               3(3-0-6) 

  Tourism Sale and Advertising 

 ระบบงานในสํานักงานขาย การขายประเภทตางๆ เชน การขายตรง การขายทาง

โทรศัพท การขายภายในสํานักงาน การขายนอกสถานที่ การโฆษณา การติดตอทางไปรษณีย 

การกระจายเสียง การประชาสัมพันธสวนแบงการตลาดดานธุรกิจ ตัวแทนการทองเที่ยวการ

วางแผนการประชุมและตลาดเฉพาะอยาง 

 

MKRT3302  การวางแผนประชาสัมพันธทางการตลาด                                      3(3-0-6) 

          Marketing Public Relations Planning  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT 2102 การบริหารการตลาด 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ  ขัน้ตอน และปจจัยในการวางแผนการ

ประชาสัมพันธ ทางการตลาด  ตลอดจนศึกษากลยุทธและการเลือกใชเคร่ืองมือในการ

ประชาสัมพันธทางการตลาด  การประเมินผลแผนงานตลอดจนฝกวางแผนและวิเคราะห

แผนการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ 

 

MKRT3303  การสื่อสารทางการตลาด                                          3(3-0-6) 

  Marketing Communication    

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT2102 การบริหารการตลาด  

ศึกษาความหมาย บทบาท และความสําคัญ ของกระบวนการสื่อสารทางการตลาด 

สวนประสมของการสื่อสารทางการตลาด การกําหนดงบประมาณสําหรับกิจกรรมทางการ

สื่อสารทางการตลาด  การพัฒนาการสื่อสาร  ทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผน 

การออกแบบ การประสานงาน การบูรณาการ  และการจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารทาง

การตลาดแบบครบวงจร การตัดสินใจในสวนประสมการสื่อสารทางการตลาด  และการเลอืก

สื่อสําหรับการสื่อสารทางการตลาดการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด การ

ถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผูบริโภคโดยผานสื่อตาง ๆ และจริยธรรมในการสือ่สาร

ทางการตลาด   

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT3401  การจัดการดานการขาย                                           3(3-0-6) 

            Sales Management 

 ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการวางแผนกลยุทธตอการขายโดยพนักงานและ

โดยเคร่ืองมือการขายอัตโนมัติ หลักการในการวางแผนกลยุทธเพื่อการขาย  การพัฒนาทักษะ

ในการวางแผนกลยุทธเพื่อการขาย ตลอดจนศิลปในการจูงใจดานการขาย  

 

MKRT3501         การตลาดธุรกิจเกษตร                3(3-0-6) 

                               Agri-business Marketing 

 หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร รูปแบบธุรกิจ ผูผลิต ผูบริโภค หนาที่ ชองทาง ของ

การตลา ด การกาํหนด  การเปลี่ยนแปลง ดัชนี และเทคนิคการพยากรณราค า บทบาทและ

นโยบายของรัฐ 

 

MKRT3502        การตลาดการทองเท่ียวเชิงเกษตร               3(3-0-6) 

  Agro-tourism Marketing 

 ความหมายความสําคัญและแนวโนมของการตลาดในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทานของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และ

ศักยภาพในการแขงขันการวิเคราะหสวนตลาดและกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด 

หลักการ และกระบวนการวางแผนพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การตลาด

อิเล็กทรอนิกส กฎหมายและการวิจัยที่เกี่ยวของกับการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

 

MKRT3503       ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช               3(3-0-6) 

Retails and Wholesales Horticulture Business 

หลักการขายสงและขายปลีก  ปจจัยและหลักเกณฑในการขายปลีก  และขายสง

สินคาเกษตรการเลือกทําเล     การสงเสริมการขาย   การโฆษณา  การกําหนดราคา    เทคนิค

การขาย  การจัดระบบคลังสินคา การสงมอบสินคาและการจัดการขนสง 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT4101  การตลาดสิ่งแวดลอม                                                                                                  3(3-0-6) 

                   Environmental Marketing  

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการตลาด การบริโภค การ

ผลิตและการเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิต แนวทางการแกไขและ

บรรเทาปญหาซึ่งเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความพึง

พอใจระหวางผูผลิตและผูบริโภค วิเคราะหการปรับกลยุทธของการตลาดเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย ใชเคร่ืองมือทางการตลาดในการแกไขปญหา

สิง่แวดลอม โดยคํานึงถึงกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักการตลาด 

 

MKRT4102 การพยากรณการตลาด                                          3(3-0-6)  

  Market Forecasting 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MRKT2102 การบริหารการตลาด 

ศึกษาหลักทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณการตลาด กระบวนการพยากรณ  

อุปสงคการตลาดและการขาย  วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มี

อิทธิพลตอธุรกิจ  ศึกษาถึง เทคนิค และ เคร่ืองมือที่ใชในการพยากรณระยะสั้นและระยะยาว 

รวมทั้ง วิธีการพยากรณ ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความถูกตอง แมนยําของการพยากรณ รวมทั้งการนําผลของการ

พยากรณไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 

 

MKRT4301  การจัดกิจกรรมทางการตลาด                                        3(2-2-5) 

  Event Marketing 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MRKT2102 การบริหารการตลาด 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางกระแสความ

สนใจของผูบริโภคสินคาบริการตลอดจนกลยุทธการเลือ กเคร่ืองมือการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดที่เหมาะสมในแตละสถานการณทางการตลาด 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT4302  การจัดการลูกคาสัมพันธ                                          3(3-0-6) 

  Consumer Relations Management 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT 3303 การสื่อสารทางการตลาด 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ องคประกอบ และกลยุทธของการบริหาร

ความสัมพันธกับกลุมผูบริโภค  ผานสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อพื้นบาน เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร โดยมีลักษณะและวิธีการในการจัดการและสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางองคกรและผูบริโภคเพื่อการโนมนาวใจ  โดยใชองคประกอบทางดานจิตวิทยาและ

สังคมวิทยา อันจะเปนประโยชนตองานทางดานการตลาด 

 

MKRT4303  การวางแผนโฆษณาทางการตลาด                                        3(3-0-6) 

          Marketing Advertising Planning  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT 3303 การสื่อสารทางการตลาด 

 ศึกษาผลกระทบของสภาวะแวดลอมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการจัดการดานการ

โฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การตลาดเพื่อการโฆษณา การกําหนดวัตถุประสงคและกล

ยุทธการโฆษณา การจัดทําแผนรณรงคโฆษณา การบริหารงานโฆษณาเฉพาะกิจ  การ

วิเคราะหและการประเมินผลงานโฆษณาเพื่อปรับปรุงกลยุทธและการดําเนินงานของ

หนวยงาน  รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณา  ลักษณะโครงสรางของบริษัท

ตัวแทนโฆษณา 

 

MKRT4304  การวางแผนการตลาดตรงและสงเสริมการขาย                                                    3(3-0-6) 

Direct Marketing and Sales Promotion Planning 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT 3301การสื่อสารทางการตลาด  

 ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการวางแผนกลยุทธตอการตลาดตรงและการ

สงเสริมการขาย  หลักการในการวางแผนกลยุทธเพื่อการตลาดตรง และการสงเสริมการขาย

ในบริบทตาง ๆ  พัฒนาทักษะในการวางแผนกลยุทธเพื่อธุรกิจขายตรง และการสงเสริมการ 

ขายประเภทตาง ๆ อาทิ การสงเสริมการขายโดยผูผลิตสินคา ผูประกอบ ธุรกิจคาปลีก  และ ผู

ประกอบธุรกิจขายตรง 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT4305  การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา                                                                 3(3-0-6) 

        Product and Brand Management 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT1101 หลักการตลาด 

ศึกษาขอบขาย ความสําคัญ  ของผลิตภัณฑและตราสินคา วัฎจักรผลิตภัณฑ แนวคิด

การจัดสวนผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ การเลือกตลาดเปาหมาย การวางแผนผลิตภัณฑ  การวางแผนและนโยบายตรา

สินคา  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด รวมทั้ง การตลาดกับสังคม  

 

MKRT4306       การประชาสัมพันธธุรกิจและอุตสาหกรรม                                                                 3(3-0-6) 

                           Public Relation for Business and Industrial 

                                              วิชาท่ีตองเรียนมากอน:MKRT1101 หลักการตลาด 

              ศึกษาความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธธุรกิจ หนวยงาน แนวคิด

และการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของ

หนวยงานความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ประชาสัมพันธ เทคนิคและเคร่ือมือในการประชาสัมพันธทางการตลาดและธุรกิจ

กระบวนการประชาสัมพันธทางการตลาดทั้งการเผยแพรขาวสารของธุรกิจตอสังคม 

 

MKRT4801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด                                                             2(90) 

 Preparation for Field Experience   in Marketing   

   การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโนม สภาพการ

เปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางการตลาด โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียม

ความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนา

บุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MKRT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด                                                                         5(225) 

 Field Experience   in Marketing   

  ศึกษาการ ฝกประสบการณวิชาชีพดานการ ตลาด ในสถานประกอบการในภาครัฐ

หรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ คุมดูแลของอาจารยนิเทศก และผูบริหารกิจการเปนผูคอย

ใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงการ

พิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจดานการตลาด 

 

MKRT4901 สัมมนาทางการตลาด                                                         1(0-2-1) 

  Seminar in Marketing 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการตลาด 

    ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 ศึกษา การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของ

การจัดการดานการตลาดในปจจุบัน โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จ  และ

ความลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาด เนนกิจการในประเทศไทย  และกิจการของ

ตางประเทศที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  เพื่อฝกใหนักศึกษานําความรูทางดาน

การตลาดมาหาแนวทางแกไขปญหา  หรือศึกษาวิเคราะหเร่ืองการดําเนินกิจกรรมทางดาน

การตลาดที่นักศึกษาสนใจ โดยใชวิธีการจัดสัมมนา และอภิปรายเร่ืองที่นาสนใจ 
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   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MKRT3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

  ศึกษาความหมาย  บทบาท  ความสําคัญและการปฎิบัติทางการวิจัยตลาดที่มีตอการ

บริหารการตลาด   การแสวงหาโอกาสทางการตลาดฝกปฏิบัติใชเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยตลาด  

ตลอดจนฝกปฎิบัติวิธีการวิจัยตลาดรูปแบบตางๆ  การออกแบบสอบถาม  การวิเคราะหและการ

ใหความหมายขอมูล   การสรุปผลและการนําเสนอผลงานวิจัย  การวิจัยตลาดในกรณีตางๆ และ

การใชผลของการวิจัย เพื่อประโยชนในการตัดสินใจและวางแผนทางการตลาดโดยคํานึงถึง
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