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จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

 

ปรัชญา 

 การตลาดดิจทิัล สร้างบุคลากรทางการตลาดเพื่อสังคมสู่สากล 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการตลาดและการตลาดดิจิทัลสามารถ

ประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร 

และสังคม 

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจทิัลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพมีความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้านและสามารถรับมือ

เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในการท าธุรกิจได้ 

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจทิัลให้มีคุณธรรมจริยธรรมมคีวามรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีส านึกในจรรยาบรรณแหง่อาชีพ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ

ดิจิทัลในการท าวิจัยทางการตลาดสามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล

ข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. นักการตลาดดิจทิัล 

 2. ผูจ้ัดการโซเชยีลมีเดีย 



 3. นักสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หา 

 4. ผูเ้ชี่ยวชาญการตลาดทางด้านเครื่องมอืค้นหา (SEO & SEM) 

 5. นักวางแผนโฆษณาดิจทิัล 

 6. นักวิจัยทางการตลาด 

 7. นักวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด 

 8. ที่ปรึกษาทางการตลาด 

 9. ผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด 

 10. ผูบ้ริหารผลิตภัณฑ์ 

 11. ผูบ้ริหารรตราผลิตภัณฑ์ 

 12. เจ้าของธุรกิจหรอืผูป้ระกอบการธุรกิจ 

 

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 91 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 

   2.2 กลุ่มวชิาเอก  67 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ  46 

        2.2.2 วิชาเอกเลือก  15 

        2.2.3 วิชาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

สหกิจศึกษา และศกึษาอิสระ 

 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 127 

 



 รายวิชา  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ดังน้ี 

  001101  การใชภ้าษาไทย      3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language  

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    3(2-2-5) 

    Ready English 

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

  Step up English 

002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

Multicultural Society  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล    3(2-2-2) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management 

  004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  24  หน่วยกิต 

121101 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

122120 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 

124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 

Accounting for Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

128110 หลักการตลาด 

Principles of marketing 

3(3-0-6) 

128111 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior 

3(2-2-5) 

128112 การตลาดดิจทิัล 

Digital Marketing 

3(2-2-5) 

221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application 

3(2-2-5) 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  67  หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ านวน  46  หน่วยกิต 

 128220 การวิเคราะหท์างการตลาด 3(2-2-5) 

  Marketing Analytics 

 128221 การใชเ้ครื่องมอืการตลาดดิจทิัลเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

   Digital Marketing Tools for Decision Making 

 128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 

   Product and Price Administration 

 128223 การบริหารชอ่งทางการกระจายสินค้าดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Digital Distribution Chanel Administration 

 128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5) 

   Promotion Administration 

 



 128320 การบริหารการค้าปลีก 3(2-2-5) 

   Retail Administration 

 128321 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

   Research Methodology  

 128322 การตลาดเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 

   Quantitative Marketing 

 128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Digital Service Innovation Marketing 

 128324 กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Digital Marketing Strategy 

 128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาดดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Digital Marketing Content Design 

 128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนดว้ยข้อมูล 3(2-2-5) 

  Data-Driven Marketing 

 128420 ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Entrepreneurs in Digital Era 

 128421 การจัดการการตลาด 3(2-2-5) 

   Marketing Management 

 128422 สัมมนา 1(0-3-2) 

   Seminar 

 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes 

 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกวา่  15  หน่วยกิต 

 128330 การตลาดเชิงกิจกรรม 3(2-2-5) 

  Event Marketing 

 128331 การบริหารการขาย 3(2-2-5) 

  Sales Administration 

 128332 การบริหารตราสินค้า 3(2-2-5) 

  Brand Management  

 128333 การบริหารผลิตภัณฑใ์หม่และการบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 

  New Product Development and Packaging 



 128334 การตลาดอิงการกุศล 3(2-2-5) 

  Cause-Related Marketing 

 128335 การตลาดการเกษตร 3(2-2-5) 

  Agricultural Marketing 

 128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-2-5) 

  Marketing for Food Industry  

 128337 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Green Marketing 

 128338 การตลาดออนไลน์ส าหรับผลติภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 

  Online Marketing for Local Product 

 128430 การบริหารตลาดสินค้าออนไลน์ 3(2-2-5) 

  Digital Marketplace Management 

 128431 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ 3(2-2-5) 

  Customer Experience Management and Relationship Marketing 

    

  2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน สหกิจศีกษา  จ านวน  6  หน่วยกิต  

128440 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

128441 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

128442 การศกึษาอิสระ* 

Independent Studies 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต 

  นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบัน อุดมศกึษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

 



 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

 Ready English 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

 Arts of Living 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้   3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

128110 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ      3 )2-2-5(      

 Technology for Business Applications 

รวม               18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

 Explorative English 

122120 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 

 Principles of Management 

124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ   3(3-0-6) 

 Accounting for Entrepreneurship 

128111 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(2-2-5) 

Consumer Behavior 

128112 การตลาดดิจทิัล        3(2-2-5) 

 Digital Marketing 

รวม                 18 หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

 Step UP English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

121101 การเงนิธุรกิจ        3(2-2-5) 

Business Finance 

128220 การวิเคราะหท์างการตลาด       3(2-2-5) 

 Marketing Analytics 

128221 การใชเ้ครื่องมือการตลาดดิจทิัลเพื่อการตัดสินใจ    3(2-2-5) 

 Digital Marketing Tools for Decision Making 

    รวม                 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

128222 การบริหารผลิตภัณฑแ์ละราคา      3(2-2-5) 

Product and Price Administration 

128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิัล     3(2-2-5) 

Digital Distribution Chanel Administration 

128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด   3(2-2-5) 

 Integrated Marketing Communication  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 รวม                        18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

128320 การบริหารการค้าปลีก   3(2-2-5)

 Retail Administration 

128321 ระเบียบวิธีวิจัย   3(2-2-5) 

 Research Methodology 

128322 การตลาดเชิงปริมาณ   3(2-2-5) 

 Quantitative Marketing 

128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Digital Service Innovation Marketing 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 
 

     รวม               18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

128324 กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Digital Marketing Strategy 

128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาดดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Digital Marketing Content Design 

128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนดว้ยข้อมูล      3(2-2-5) 

 Data-Driven Marketing 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี    3(X-X-X-) 

 Free Elective 

 รวม             18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

128420 ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล       3(2-2-5) 

 Entrepreneurs in Digital Era 

128421 การจัดการการตลาด        3(2-2-5) 

 Marketing Management 

128422 สัมมนา         1(0-3-2)

 Seminar 

128xxx วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(X-X-X)

 Free Elective 

 รวม                13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

128440    การฝกึงาน*         6 หนว่ยกิต 

     Professional Training 

128441     สหกิจศึกษา*        6 หนว่ยกิต 

     Co-operative Education 

128442    การศกึษาอิสระ*        6 หนว่ยกิต 

     Independent Study  

 รวม               6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101  การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5) 

  Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling, 



communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

  Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหนา้ที่ของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านกึสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions 

 



003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 



Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

contextience and technology in daily life 

121101   การเงนิธุรกิจ        3(2-2-5) 

  Business Finance 

ความรู้เบื้องต้นการเงนิธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะหง์บการเงิน มูลค่าอนาคตและ

มูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ

ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน

ระยะสั้น 

Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future value 

and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long-term financing, capital 

budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management, short- term 

financial 

 

122120  หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

  Principles of Management 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การ

จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ

จัดการสมัยใหม ่

Introduction to principles of management, evolution of management, planning, 

organizing, staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools 



 

 

 

124132  การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 

  Accounting for Entrepreneurship 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน  ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี ความหมายและการจ าแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ การบริหาร

สินทรัพย์ 

General knowledge about accounting and types of business and financial statements, 

benefits of accounting information definition and classification of costs, personal income tax, corporate 

income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for 

entrepreneurship, assets management 

 

126100  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

Definitions, importance of economics, economic systems, demand and supply, 

demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior 

theory, production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal 

policies, inflation and deflation, international trade 

 

128110  หลักการตลาด        3(3-0-6) 

   Principles of Marketing 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิัล การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

  Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors 

affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting 



target markets, consumer behavior, market research, digital marketing, use of marketing tools in 

business 

 

128111   พฤติกรรมผู้บรโิภค       3(2-2-5) 

  Consumer Behavior 

            หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ  การวิเคราะห์กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์

ปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภค การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและการ

ประเมินผลภายหลังการซื้อ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม กลุ่ม 

ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค การ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในของบุคคล แรงจูงใจและบุคลิกภาพ กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ยุคสมัยของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ในการก าหนด

กลยุทธ์ทางการตลาด 

              Principles and analysis of consumer behavior upon the decision- making to 

purchasing, target group analysis, consumption and purchasing behavior including steps in the 

decision-making process starting from problem identification, information and fact finding, evaluation 

of alternatives, buying decision, and after- purchase evaluation, customer journey, influences of 

culture, social groups, family upon decision making and lifestyle, new modes of customer behavior, 

internal factors such as motivation, personality, perception, learning and attitude, and consumer 

rights, market segmentation, generation of consumers, formulate marketing strategies. 

 

128112  การตลาดดิจิทัล       3 (2-2-5) 

  Digital Marketing 

  หลักการตลาดดิจทิัล สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจทิัล การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

ดิจิทัลการจูงใจลูกค้าออนไลน์ การตลาดดิจิทัลเชิงสัมพันธ์ การส่งมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าออนไลน์ 

การใชเ้ครื่องมือและการวางแผนการโฆษณาส าหรับสื่อดิจทิัล การสื่อสารการตลาดและช่องทางสื่อสาร

แบบดิจิทัล การสื่อสารเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างมูลค่าจากข้อมูล

และอินเทอร์เน็ต การตลาดบนแพลตฟอร์มของกูเกิ้ล พื้นฐานการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา 

การท าการตลาดผา่นเครื่องมอืค้นหาบนอินเทอร์เน็ต 

  Digital marketing fundamentals, digital marketing environment, digital marketing 

strategy development, digital marketing funnel, digital relationship marketing, delivering the online 

customer experience, applying tools and campaign planning for digital media, digital marketing 



communications & mediachannels, creative content communication, social media marketing, internet 

of value, google marketing platform, fundamentals of search engine optimization and search engine 

marketing  

 

128220  การวเิคราะห์ทางการตลาด      3(2-2-5) 

  Marketing Analytics 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด เครื่องมือและกระบวนการ

วิเคราะหท์างการตลาดเบือ้งตน้ การวิเคราะหก์ารแข่งขัน การวิเคราะหล์ูกค้า การประเมนิประสิทธิภาพ

ทางการตลาด และการพยากรณ์ทางการตลาด 

  Introduction to business analytics, tools and process of basic marketing analytics, 

competition analysis, customer analysis, marketing efficiency evaluation and marketing forecasting 

 

128221  การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ   3 (2-2-5) 

   Digital Marketing Tools for Decision Making     

   การวิเคราะหค์วามต้องการและการประเมินมูลค่าของตลาด วิธีการตัง้ราคา การวัดผล

กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความชอบและความเอนเอียงที่จะชอบ  การตัดสินใจโดย

กระบวนการวิเคราะหตามล าดับช้ัน และใช้เครื่องมอืทางการตลาดดจิทิัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

  Techniques of digital marketing forecasting, demand analysis and evaluation of 

market potential pricing methods, measuring market strategy results, conjoint analysis, analytic 

hierarchy process, applying marketing digital tools for data analysis 

 

128222   การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา        3(2-2-5) 

            Product and Pricing Administration  

             แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ ์การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก การบริหารสินค้าในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านราคา วัตถุประสงค์ใน

การก าหนดราคา นโยบายในการก าหนดราคาและการปฏิบัติงานในร้านค้าส าหรับระดับพนักงาน 

ขั้นตอนการสั่งสนิค้าเพื่อการจ าหนา่ย การตรวจสอบวันหมดอายุและการเสื่อมของสินค้า  

             Concepts of product strategic planning, product management, product assortment, 

product mix, brand, packaging, labels, product lifecycle, new product development, community 

product value added, analysis of the competitive environment, creating a competitive advantage, 



influencing factors of decision pricing, objective of determining the price, pricing policies, store 

operations for staff, product order process, product expiration and deterioration check 

 

128223  การบรหิารช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิัล    3(2-2-5) 

  Digital Distribution Chanel Administration 

  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหนา้ที่ของช่องทางการกระจายสินค้า ประเภทของคน

กลางในช่องทางการกระจายสินค้าดิจิทัล การคัดเลือกและประเมินผลคนกลาง การตลาดหลาย

ช่องทาง จริยธรรมในกระบวนการช่องทางการตลาด โลจิสติกส์เบื้องต้น การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

ดิจิทัล การจัดซื้อจัดหา การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การบริหารการขนส่ง 

และเทคโนโลยีการบริหารโลจิสติกส์  

  Meaning, significant, roles of distribution channel, types of digital distribution 

intermediaries, selecting and evaluating distribution intermediaries, Omni- channel, ethics in 

marketing channel process, basic of logistics, digital supply chain analysis, procurement, forecasting, 

inventory and warehouse management, transportation management and logistics management 

technology 

 

128233   การบรหิารการส่งเสรมิการตลาด     3(2-2-5) 

   Promotion Administration 

   หลักการ ความส าคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริม

การตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การเลือกเครื่องมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การ

วางแผนและการประเมนิกิจกรรมที่ส่งเสรมิการตลาด   

   Principles, importance, roles, objectives and practices in making key decisions 

necessary in sales promotion program, factors affecting sales promotion, sales promotion mix, 

advertising, public relation, sales force, sales promotion, direct sell, selection of the proper sales 

appeals, sales promotion directed towards company’s sales staff, middlemen and ultimate 

consumers, planning and evaluation of promotional activities 

 

 

 

 



128320  การบรหิารการค้าปลีก       3(2-2-5) 

  Retailing Administration 

  แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้ง 

แผนงาน อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การจัดเก็บ การควบคุม การตั้ง

ราคาขาย การส่งเสริมการขายในรา้นค้าและการบริการลูกค้า 

  Concepts of retail marketing and its organizations, decisions on store location, layout, 

building, fixtures, equipment and merchandise management, buying, handling, control and pricing, 

store promotion and customer services  

 

128321  ระเบียบวิธีวจิัย       3(2-2-5) 

   Research Methodology 

   ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางการตลาด การออกแบบงานวิจัยที่แก้ไข

ปัญหาทางการตลาด ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและออกแบบกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การออกวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรของ

บริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย 

  Meaning and importance of marketing research, research design for solving 

marketing problems, research procedure for understanding customer behaviour and creating effective 

marketing strategies, research planning for specific circurcumstances and company’s resources to 

obtain consumer insight, data and sampling collection, data analysis, writing and presenting research 

papers 

 

128322  การตลาดเชิงปริมาณ       3(2-2-5) 

  Quantitative Marketing 

  รูปแบบของข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ ระบบและเครื่องมือส าหรับการตลาดเชิง

ปริมาณ สถิติทางการตลาด การออกแบบและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า กฎการหาความสัมพันธ์ การประเมินมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า โมเดล

สมการโครงสร้าง การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสนิใจและการน าเสนอข้อมูล 

  Formats of quantitative marketing information, quantitative marketing system and 

tools, marketing statistics, designing and collecting data, quantitative data marketing analysis, cluster 



analysis, association rules, customer lifetime value evaluation, structural equation model, software 

applications for data analysis, applying quantitative marketing for decision making and visualization 

 

128323  นวัตกรรมการตลาดบริการดิจิทัล     3(2-2-5) 

   Digital Service Innovation Marketing 

  ความหมาย ความส าคัญของการตลาดบริการ นวัตกรรมการบริการ ลักษณะของ

การตลาดบริการดิจิทัล การวิเคราะห์และการวิจัยพฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์การตลาดบริการดิจิทัล 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการตลาดบริการ การบริหารคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 

นวัตกรรมการบริการดิจิทัล การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการค าร้องเรียนและการแก้ไข การสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดเชิงสุขภาพ 

  Meaning, significant of service marketing, service innovation, digital service 

marketing characteristics, customer behavior analysis and research, digital service marketing 

strategies, service marketing innovation development process, service quality and standard 

management, digital service innovation, personality management, service compliant and recovery, 

customer relationship and wellness marketing 

 

128324  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 

   Digital Marketing Strategy 

   ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กระบวนการการตลาด

ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การ

ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืน การน ากล

ยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ 

  Meaning and significant of digital marketing strategy, strategic digital marketing 

process, vision, mission formulation, competitive environment analysis, digital marketing strategy 

formulation, competitive strategy, sustainable marketing strategy, strategy implementation and 

strategy control 

 

128325  การออกแบบเน้ือหาการตลาดดิจิทัล     3(2-2-5) 

   Digital Marketing Content Design 

   องค์ประกอบและกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา การพาดหัว การเขียนบทความ แผนการ

ตลาดเชิงเนื้อหาและกลยุทธ์ การเผยแพร่เนื้อหา เครื่องมือวางแผนการตลาดเชิงเนื้อหา การเล่าเรื่อง

ด้วยภาพ การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการปรับกลยุทธ์เนื้อหา ความส าคัญ ประเภท และรูปแบบของสื่อ 



การสร้างภาพจากข้อมูล แนวโน้มและอนาคตของสื่อทางการตลาด และการวางแผนการสื่อสาร

ทางการตลาด 

  Elements and strategy of content marketing, heading, article writing, content 

marketing plan and strategy, content media distribution, content marketing matrix, visual storytelling, 

analyzing results and tuning content strategy, importance, types and formats of media, creating data 

visualization, trends and future of media marketing, and marketing communication planning 

 

128326  การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3(2-2-5) 

  Data-Driven Marketing  

   โครงสร้างของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายมาเป็น

ลูกค้า การตลาดโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา การท า

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การตลาดแบบติดตาม การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของกู

เกิล้ เครื่องมือตรวจสอบค าค้นหาของกูเกิล้ การวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิัล 

  Infrastructure of data- driven marketing, funnel marketing, consumer centric 

marketing, search engine optimization, search engine marketing, re-marketing, google analytics, 

google keyword planner, measuring digital advertising effectiveness  

 

128330  การตลาดเชิงกิจกรรม       3 (2-2-5) 

   Event Marketing 

   ภาพรวมของกิจกรรมและการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด รูปแบบของกิจกรรมของ

บริษัท กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การสร้างความสนใจแก่ลูกค้า การออกแบบและปรับปรุง

ประสบการณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการมีส่วนร่วม การวางแผนการประชุมและการจัดกิจกรรม

เสมือนจริง ทางการตลาด 

  Overview of events and sponsorship marketing,  types of company events, event 

marketing strategy framework, publicity stunts, designing and improving the attendee experience, 

types of marketing engagement, virtual meetings and events planning  

 

128331  การบรหิารการขาย           3(2-2-5)          

            Sales Administration     

            บทบาทและความส าคัญของการจัดการขาย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้

บริหารงานขาย การวางแผนการขาย การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย นโยบายการขาย การ

วิเคราะห์ตลาดและสินค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การ



คัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให้ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและ

ค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาด

ด้านอื่น ๆ การประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย เครดิตการซื้อขาย การเก็บเงนิ 

การจ้างขาย การปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าระดับพนักงานในส่วนงานแคชเชียร์และงานพื้นฐานทั่วไป 

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาความสะอาดพืน้ที่ขายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรา้น ขั้นตอน

การขายสินค้า การให้บริการที่เครื่องคิดเงิน และความปลอดภัยในการท างาน 

            Roles and importance of sale management, functions and responsibilities of sales 

manager, planning to sales, line and staff of sales force, sale policy, market and product analysis, 

planning and analysis, zoning and sales quota, selection and training of sales force, benefits and 

evaluation, budget control and sales expenses, salesmanship, service mind, sales force and other 

efforts, and evaluations and control of sales, selection of selling methods, credit, collection and sales 

financing hiring, fundamental store operations for cashier and general tasks, personal hygiene 

treatment, maintaining shop’ s sales areas and equipment cleanliness, product sales process, 

providing services at cashier and work safety 

 

128332  การบรหิารตราสินค้า       3(2-2-5)

  Brand Management 

  องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและ

กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 

สัญลักษณ์ ค าขวัญ การพัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ ์เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ การสรา้งอัตลักษณ์ตราสินค้า การสรา้งชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสรา้งภาพลักษณ์

ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  Elements and factors influencing brand success, theory, principles and strategy of 

brand- equity building, brand name, brand mark, trademark, copyright, symbols, slogans, brand 

development, packaging integrated marketing communications tools, creating a high- quality 

reputation and brand identity for international recognition 

 

128333  การบรหิารผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุภัณฑ์    3 (2-2-5)  

  New Product Development and Packaging 

  กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้าหรือบริการใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่

ตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้าง



แนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ เทคนิคการประเมนิตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

  New product or service development process and planning, launching new product 

to the market, type of innovative product, modified product and counterfeit product, idea generation 

and screening process, new product concept test, market validation technique, packaging design 

process, packaging material selection 

 

128334   การตลาดอิงการกุศล        3(2-2-5) 

    Cause Related Marketing  

   หลักการและความส าคัญของการตลาดอิงการกุศล การสร้างสรรค์กิจกรรมทาง

การตลาดส าหรับการกุศลและสังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านจริยธรรม 

การกุศลและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรแสวงผลก าไร และไม่แสวงหาผล

ก าไร การจัดการสื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรมทาง

การตลาดด้านจรยิธรรมการกุศลและสังคม  

   Principle and importance of cause related marketing, creating marketing activities for 

charity and society to satisfy customers, consumer behavior in ethical, charitable and social aspects, 

behavioral change of consumer, profit and non- profit organization, media management and brand 

management by marketing activities for charity and society 

 

128335  การตลาดการเกษตร       3(2-2-5) 

  Agricultural Marketing 

  บทบาทความส าคัญ ขอบข่ายของการตลาดการเกษตรไทย ความส าคัญของทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห่วงโซ่อุปทานตลาดการเกษตร ระบบ

การตลาดผลติผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์กรและหนว่ยงาน

ที่ท าหน้าที่ในตลาดการเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร การก าหนดระบบช่องทางจ าหน่ายและนโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการ

เกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตลาดการเกษตร การก าหนด

ตลาดเป้าหมายและการใช้สว่นประสมทางการตลาด 

  Roles, importance, scope of agricultural products marketing, sufficiency economy 

significant, national economic and social development plan, supply chain of an agricultural marketing, 

thai agricultural products and their marketing systems, roles of private organization and agencies 

played in agricultural markets, the development of thai agricultural products, agricultural products 



value added, agricultural marketing channel and pricing, roles and policies of thai government 

agencies on development of agricultural products, problems and solutions in agricultural products 

marketing and operations, agricultural targeting and marketing mix 

 

128336  การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร       3(2-2-5) 

   Marketing for Food Industry 

   ค านิยามและแนวคิดทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร ความส าคัญของกระบวนการ

แปรรูปอาหาร ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด

อุตสาหกรรมอาหาร พฤติกรรมการบริโภคกับอุตสาหกรรมอาหาร การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

  Definitions and knowledge of food industry marketing, importance of food processing, 

supply chain of food industry, analysing and planning of food industry marketing, consumer behaviour 

of food industry, consumer buying decision 

 

128337  การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

   Green Marketing 

  หลักการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน 

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดเล็กกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน 

คุณค่าของตลาดสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดพลังงานทดแทน การ

วิจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธุรกิจ 

  Principles, significances, objectives of green marketing and sustainable business, 

development of sustainable business, environmental responsibility in supply chain, green packaging, 

small business with environmental responsibility, collaboration between community and business, 

green marketing values and behavior, renewable energy marketing, marketing research on 

environment and sustainable business 

 

128338  การตลาดออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน    3(2-2-5) 

   Online Marketing for Local Product 

   การพัฒนารูปแบบและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

ชุมชน การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การเลือก

ช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ การสร้างภาพนิ่งและวิดีโอส าหรับสื่อออนไลน์ การวัดผลและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 



   Local product types and attibutes development, creating value added for local 

product, local product planning and management, competitive strategy formulation, selecting online 

distribution channel, creating display and video for online media, measurement and optimization 

 

128420  ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Entrepreneurship in Digital Era 

  ความหมาย แนวคิด บทบาท คุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การ

วิเคราะห์และวางแผนโมเดลธุรกิจ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มต้น 

ความก้าวหน้าการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การจัดการระบบเงินดิจิทัล การบริหาร

เงินทุน การบริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ของธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

  Meaning, concept, role, special features of entrepreneurs using digital tools in 

operating business, business model canvas, finding for new opportunities to invest in the corporate 

world, starting a progressive management system, digital money management system, capital 

management, the risks of operating business and establishing guidelines for the operation of the 

business in the form of a business plan, making business plan to determine the direction of the 

sustainable business 

 

128421   การจัดการการตลาด       3(2-2-5) 

   Marketing Management 

   การออกแบบแผนการตลาด การวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลทางการตลาด เทคนิคทาง

การตลาด การก าหนดกลยุทธ์การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การก าหนดนโยบายทางการตลาด 

และการประยุกต์ใช้กรณีศึกษาและฝกึปฏิบัติเพื่อพัฒนาแผนการตลาด 

   Marketing plan design, marketing model analysis and development, marketing 

techniques, determining marketing’s mix strategy management, determining marketing policies, and 

applying case studies and practices for marketing plan development   

 

128422  สัมมนา                    1(0-3-2) 

   Seminar 

  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและอภิปรายแนวโน้มทางการตลาด กรณีศึกษา 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการท างานในองค์การธุรกิจ  และจัดสัมมนาทาง

การตลาด 



  Situation analysis, problems and marketing trend discussion, case studies, personality 

development and working skills for promoting in business organization and arrangement of marketing 

seminar 

 

128430  การบรหิารตลาดสินค้าออนไลน์     3 (2-2-5) 

   Digital Marketplace Management 

   การวิเคราะหต์ลาดออนไลน์ องค์ประกอบของตลาดออนไลน์ขององค์กร การสรา้งแผน

ที่ตลาดออนไลน์ เครื่องมือส าหรับการประเมินตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์อุปสงค์ดิจิทัลและผลกระทบ

ส าหรับการวางแผนการตลาด ตัวกลางการตลาดออนไลน์ การหาข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก การใช้ข้อมูล

ขนาดใหญ่จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างข้อมูลเชิงลึก

เพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑก์ารค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันและการค้นหาโอกาสทางการตลาด

ส าหรับการตัดสินใจด้านธุรกิจ 

  Online marketplace analysis, elements of an organization’s online marketplace, online 

marketplace mapping, tools for assessing digital marketplace, digital demand analysis and 

implications for marketing planning, online marketing intermediaries, capturing the consumer insights, 

use of big data from web analytics, social media monitoring, creation of insights for speeding up 

product development, finding competitive edge and uncover marketing opportunities for business 

decision making 

 

128431  การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ    3(2-2-5) 

  Customer Experience Management and Relationship Marketing 

  ความหมายและความส าคัญของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ 

การบริหารจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การ

บริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการใชข้้อมูลของลูกค้าในการออกแบบ

ผลติภัณฑ์หรอืบริการ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มตี่อผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

  Meanings and significances of customer experience management, relationship 

marketing, managing and analyzing customer database, customer classification using customer 

experience base, creating customer satisfaction, usability of customer data to design products or 

services to increase customer loyalty 

 

 

 



128440   การฝึกงาน        6  หน่วยกิต 

   Professional Training 

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

การตลาดในสถานประกอบการของเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving working skills in marketing in private 

enterprises 

 

128441   สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

   การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านการจัดการระบบสารสนเทศที่

เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การบริหารผล ประกอบการของร้านให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน การจัดการข้อมูลของพนักงาน 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน

ประกอบการของเอกชน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรยีนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก

ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการคา้สมัยใหม่ 

   Working, learning, gaining experience, improving working skills in management of 

information systems connected to central systems and branches, shop performance management to 

meet the business goals, human resource management, employee information management 

promotion and development of employee competency in marketing in private enterprises by 

integration body of knowledge both form theoretically and operationally, project work relating to 

modern business management 

 

128442   การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ

และอภปิรายในหัวข้อทางด้านการตลาด 

   Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in marketing topics 

 

 

 



146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(2-2-5) 

  English for Specific Purposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skill with additions of various speaking and writing topics 

 

221203  เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ     3(2-2-5)     

  Technology for Business Applications  

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยี

เพื่องานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้นอื่น ๆ  

  Basic concepts of applies technology in business, entreprise information system issus, 

understabding process in business computer, technology application for various business in specific 

ares, information management system, business analytics, application and software for business, 

web technology and innovation and other areas 

 


