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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการตลาด(ระบบการศึกษาทางไกล) 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556) 

 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

 ชื่อภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย   บรหิารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) 

 ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การตลาด) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing) 

 ชื่อย่อภาษาองักฤษ B.B.A. (Marketing) 

 

3. วิชาเอก  

 การตลาด 

 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 129  หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ภาษาที่ใช ้ ภาษาไทย 

 5.3 การรับเขา้ศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารได ้

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบัน 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศกึษาทางไกลทางอนิเทอร์เนต) หน้า 2 

 

3. หลักสูตร 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129  หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดงันี ้

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 

    1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์    6  หน่วยกิต 

    2) กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์      6  หน่วยกิต 

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์       6  หน่วยกิต 

    4) กลุ่มวิชาภาษา        15  หน่วยกิต 

    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    90   หน่วยกิต 

     1) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกจิ    54  หน่วยกิต 

     2) กลุม่วิชาเอกบังคับ     30  หน่วยกิต 

    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก        6  หน่วยกิต 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต

      รวม    129  หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

BC 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

Introduction to Computer  

3(2-2-5) 

MATH 101 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  

Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

SC 101 พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

Fundamental Environmental Science 

3(3-0-6) 
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      1.2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน 12 หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

CHIN 201 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

CHIN 202 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2  

Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

ENGL 101 ภาษาองักฤษ 1  

English I 

3(2-2-5) 

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 2  

English II 

3(2-2-5) 

ENGL 201 การอ่านภาษาองักฤษ  

English Reading 

3(3-0-6) 

ENGL 202 การเขยีนภาษาอังกฤษ  

English Writing 

3(3-0-6) 

THAI 101 การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage  

3(3-0-6) 

VI 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  

Vietnamese  for Communication 

3(3-0-6) 
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       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AYUR 201 อายุรเวทและการใชส้มนุไพร  

Ayur-Veda and Herbal Medicine 

3(2-2-5) 

EDUC 101 พืน้ฐานทางการศึกษา  

Fundamental  Education 

3(3-0-6) 

ECON  210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้  

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

HORA 201 โหราศาสตรโ์ยติชและการประยุกต ์ 

Astrology Jyotish and Its Applications 

3(2-2-5) 

LAW 101 กฎหมายเบื้องต้น 

Introduction to General Law 

3(3-0-6) 

 

SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสรา้งสรรค ์

Arts of Creative Intelligence  

3(3-0-6) 

SOC 102 เศรษฐกจิพอเพียง  

Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

SOC 112 สังคมกับการเป็นผู้น า  

Society and Leadership 

3(3-0-6) 

SOC 120 อารยธรรมโลก  

World Civilizations 

3(3-0-6) 

SOC 121 อาเซยีนศึกษา  

ASEAN Study  

3(3-0-6) 

SOC 145 ธุรกิจกับสังคม  

Business and Society 

3(3-0-6) 

SOC 245 การพัฒนาบุคลิกภาพ  

Personality Development 

3(3-0-6) 

SOC 250 มนุษย์กับสงัคม  

Man and Society 

3(3-0-6) 

SOC 255 จรยิธรรมทางธุรกจิ  

Business Ethics 

3(3-0-6) 

PC 101 จิตวิทยาเบือ้งตน้  

Introduction to Psychology 

3(3-0-6) 
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       1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน 6 หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

รหัสวชิา ชื่อรายวชิา หนว่ยกิต 

ANTH 111 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย  

Foundation of Thai Culture 

3(3-0-6) 

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน  

ASEAN Culture  

3(3-0-6) 

AE 201 สุนทรียศาสตร์เพื่อชวีติ  

Aesthetics for Life 

3(2-2-5) 

CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 1 

Creating Perfect Man I 

3(3-0-6) 

CPM 202 การสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 2 

Creating Perfect Man II 

3(3-0-6) 

HE 101 สุขศาสตร์ศึกษา  

Health Education 

3(3-0-6) 

HE 102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

Exercise for Health 

3(1-2-6) 

HE 201 การพัฒนาคุณภาพชวีติประชากร  

Population Quality Development 

3(3-0-6) 

PHIL 112 ความรู้พืน้ฐานทางศาสนา 

Fundamental Knowledge of Religion 

3(3-0-6) 

PHIL 113 จรยิศาสตร์  

Ethics 

3(3-0-6) 

PHIL 114 ปรัชญาอินเดีย  

Indian Philosophy 

3(3-0-6) 

PHIL 115 วรรณคดีสง่เสริมคุณธรรม:รามายณะ 

Moral Literature : Ramayana 

3(3-0-6) 

RC 201 การพัฒนาจิต  

Spiritual Development 

3(1-2-6) 

RC 330 การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ 

Development of  Full Potential of Learning 

3(1-2-6) 

TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1  

Total Knowledge I 

3(3-0-6) 

TK 102 ความรู้บริบูรณ์ 2  

Total Knowledge II 

3(3-0-6) 
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      2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต 

       2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ   จ านวน  54  หน่วยกิต 

        ให้ศึกษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AC 101 หลักการบัญช ี1  

(Principles of Accounting I) 

3(2-2–5) 

 

AC 202 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

(Managerial Accounting) 

3(3–0–6) 

 

BA 102 คณิตศาสตรธ์ุรกิจ 

(Mathematics  for Business) 

3(3–0–6) 

 

BA 203 การภาษีอากร 1 

(Taxation  I ) 

3(3–0–6) 

 

BA 205 บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธรุกิจและสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกจิ  

(Corporate Governance, Business Ethics  and 

Business  Environments) 

3(3–0–6) 

 

BA 206 กฎหมายธุรกิจ 

(Business Law ) 

3(3–0–6) 

 

BA 301 วิจัยธุรกิจ 

(Business Research)  

3(3–0–6) 

 

BC 312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(Management Information Systems) 

3(3–0–6) 

 

EC 203 หลักเศรษฐศาสตร ์

(Principles of Economics) 

3(3–0–6) 

 

EL  221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 

(English for Business) 

3(3–0–6) 

 

FN  221 การเงินธุรกิจ 

(Business Finance) 

3(3–0–6) 

 

IM 201 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสนิใจ 

(Quantitative Analysis for Decision Making) 

3(3–0–6) 

 

IM 202 สถติิธุรกจิ 

(Business  Statistics) 

3(3–0–6) 

 

IM 213 การจัดการด าเนนิงาน 3(3–0–6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(Operations Management)  

MG 201  หลักการจัดการ 

(Principles of Management) 

3(3–0–6) 

 

MG 427 การจัดการเชิงกลยุทธ ์

(Strategic Management) 

3(3–0–6) 

 

MK 201 หลักการตลาด 

(Principles of Marketing) 

3(3–0–6) 

 

BA 207 ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) 

3(3–0–6) 
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 2.2  กลุ่มวิชาเอกบงัคับ   จ านวน  30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

MK 311 พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer Behavior)  

3(3–0–6) 

 

MK 312 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 

(Product and Price Policy) 

3(3–0–6) 

 

MK 313 การจัดการช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจาย

ผลิตภัณฑ์   

(Marketing Channels and Physical Distribution) 

3(3–0–6) 

 

MK 314 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 

3(3–0–6) 

 

MK 315 การจัดการงานขาย 

(Sales Management) 

3(3–0–6) 

 

MK 316 การจัดการการตลาด 

(Brand Management) 

3(3–0–6) 

 

MK 317 การบรหิารตราสินคา้ 

(Brand Management) 

3(3–0–6) 

 

MK 321 การตลาดระหว่างประเทศ 

(International Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 412 การวจิัยการตลาด 

(Marketing Research) 

3(3–0–6) 

 

MK 413 สัมมนาทางการตลาด 

(Seminars in Marketing) 

3(1–4-4) 
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 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    6  หน่วยกิต 

        ให้เลือกรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

MK 343 การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

(Industrial Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 344 การตลาดท่องเทีย่วและโรงแรม 

(Tourism and Hotel Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 411 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 414 การตลาดบรกิาร 

(Service Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 415 การจัดการการคา้ปลีก 

(Retail Management) 

3(3–0–6) 

 

MK 424 การตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 425 บรรจุภัณฑ์และพาณิชย์ศลิป 

(Packaging and Commercial Arts) 

3(3–0–6) 

 

MK 426 สถานการณป์ัจจุบันทางการตลาด 

(Current  Issues in Marketing) 

3(3–0–6) 

 

MK 427 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา 

(Pre-Cooperative Education) 

3(3–0–6 

MK 428 สหกจิศึกษา 

(Cooperative Education) 

3(3–0–6 

      

      3. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หน่วยกิต 

     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด

สอนในระดับปรญิญาตรใีนสถาบันรัชต์ภาคย์ หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรกึษาและหัวหน้าสาขา 
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3.1.5  ค าอธบิายรายวชิา 

   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

A B C D – XX   วิชา XXXXXXXXX      3 (3-0-0) หน่วยกติ 

A B C D    เป็นภาษาโรมันมีความหมายดังนี ้

  MATH และ PHYS    หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

          และวิทยาศาสตร ์

  ENGL, THAI, SANS   หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา 

 SOC, HORA, ATUR, EDUC   หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

  ANTH, PHIL, HE, PE, RC   หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

  BA        หมายถงึ วิชาแกนในหลักสูตรบรหิารธุรกิจ 

 AC        หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาการบัญชี 

 FN        หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาการเงิน 

 MK        หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาการตลาด 

 MG, HO, IM    หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาการจัดการ 

  BC        หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 

   XXX   ตัวเลขมีความหมายดังนี้ 

 

    หลักร้อย     หมายถงึ  ระดับช้ันปีการศึกษา 

    หลักสิบ   หมายถงึ  กลุ่มวิชาเอก 

    หลักหน่วย   หมายถงึ  ล าดับวิชา 

    

ความหมายของตัวเลขในวงเล็บที่อยู่หลังตัวเลขจ านวนหน่วยกิต 

  3  ( 3 -  0 -  6  )   

 

จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง  6 ช่ัวโมง 

จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง 

จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  3 ช่ัวโมง 

จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
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ค าบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   จ านวน  129  หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            จ านวน  30  หน่วยกิต 

  

  3.1.5.1 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

BC 101  คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้       3 (2-2-5) 

  Introduction to Computer    

   วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าที่

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word MS, Excel MS, Power Point 

 

MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน       3 (3-0-6) 

  Fundamental Mathematics 

   ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสู จน์ ระบบ

จ านวนจรงิ สมการ อสมการ การแกส้มการและอสมการ เมตรกิและดีเทอร์มิแนนต์ 

    

SC 101  พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 

  Fundamental Environmental Science 

   ความรูพ้ืน้ฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี 
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  3.1.5.2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  12 หน่วยกิต 

 

CHIN 201  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1      3 (3 -0-6) 

     Chinese for Communication I 

   ฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่านจากค าโดด วลี และประโยคสั้นๆให้ถูกต้อง

ฝึกทักษะวิธีการเขยีนตัวอักษรจนีให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจนี 

 

 CHIN 202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2      3 (3 -0-6) 

          Chinese for Communication II 

  เพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการฟังการพูดค าศัพท์ วลี ส านวน และประโยค 

การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรือหน้าที่การงาน  ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้

ในวงการธุรกจิ 

                                 

ENGL 101 ภาษาองักฤษ 1       3 (2-2-5) 

English I  

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัย

การศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วย

ให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

    

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 2        3 (2-2-5) 

  English II 

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น 

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ 

โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วย

ให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ในด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษ

ช้ันสูง 
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ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Reading 

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น 

   กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการ

หาความหมายของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับ ใจความความส าคัญ การหา

ใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง 

 

ENGL 202 การเขียนภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Writing  

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรอืได้รับการยกเว้น 

   ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพื้นฐาน  

ฝึกการรวมประโยค ศึกษาหลักการและฝึกฝนการเขียนสรุปความ การเขียนย่อหน้า การเขียน

เรียงความ การเขยีนจดหมายและการเขียนรายงาน 

    

VI 301  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร          3 (3-0-6)  

  Vietnamese for Communication  

   ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานฝึกบท

สนทนาที่ใช้ในชีวติประจ าวันได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลาการซือ้ของ การอ่าน

ข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้  

    

THAI 101 การใช้ภาษาไทย       3 (3-0-6) 

  Thai Usage  

   ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่าน

จะเป็นการจับใจความส าคัญและการแสดงความคิดเห็น ส าหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง 

ด้านการเขียนจะเน้นการใช้ภาษา  การเขียนย่อหน้า ส านวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและ

บันทึกข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถใช้ทักษะดังกล่าวถา่ยทอดความรู ้ความคดิอย่างมีขัน้ตอนและสมเหตุสมผล 
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3.1.5.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   จ านวน   6 หน่วยกิต 

 

AYUR 201  อายุรเวทและการใช้สมนุไพร       3 (2-2-5) 

  Ayur-Veda and Herbal Medicine 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ และรู้จักสภาพร่างกายของแต่ละ

บุคคล ธาตุ 5 ชนิด การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตาม

ลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพร

ประเภทต่างๆ รูว้ิธีน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ   

     

  

EDUC 101  พื้นฐานทางการศึกษา         3 (3-0-6) 

                 Fundamental  Education 

   ปัจจัยทางการศึกษาในแง่มุมของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรียนรู ้

ความส าคัญของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียน  วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ หลัก

การศึกษา ปรัชญาการศึกษา   

    

ECON 210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น       3 (3-0-6) 

Introduction to Economics 

   หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยก าหนดอุปสงค์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของตลาดแบบต่างๆ  

การก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและ

การเงินระหว่างประเทศ 

    

HORA 201 โหราศาสตร ์โยติช และการประยุกต์                3 ( 2 - 2 - 5) 

   Astrology Jyotish and Its Applications 

   โหราศาสตร์ โครงสร้างของจักรวาล  การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่

จักรราศี  การค านวณต าแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบ้าน การวเิคราะห์

ข้อมูลจากการค านวณ  การตีความหมายจากสถติิที่ได้  การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อ

ชีวติประจ าวันด้วยหลักคณิตศาสตรแ์ละตรรกะ  รวมทั้งการฝกึพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง 
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LAW 101  กฎหมายเบื้องต้น       3 (3-0-6) 

  Introduction to General Law 

   ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่อง

กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของ

สัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนีแ้ละละเมิด 

 

SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสรา้งสรรค์          3(3-0-6) 

    Arts of Creative Intelligence 

แนะน าและสืบค้นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฎธรรมชาติ

ทั้งหลายที่สร้าง ค้ าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นใน

ชีวติของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาพัฒนาจิตส านึกของตนผ่านการฝกึจติแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็นเทิ้ล 

เมดิเทช่ัน) เป็นประจ า วันละ 2 ครั้งนักศึกษายังเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์

อย่างไรกับชีวติของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การแสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับสาขาวิชาอื่นๆ 

ที่ตนศึกษาอยู่ 

 

SOC 102 เศรษฐกจิพอเพียง       3 (3-0-6) 

  Sufficiency Economy 

ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตน

และส่วนรวม 

    

SOC 112 สังคมกับการเป็นผู้น า       3 (3-0-6) 

                    Society and Leadership  

สังคมและการเป็นผู้น าชุมชนที่ดี การแสดงออกของผู้น าทั้งทางค าพูดและการ

กระท า การทดลองทฤษฎีเบื้องต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความกลมกลืนในชุมชนและ

การพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณ์ของการเป็นผู้น าที่ดีโดยยึด

หลักคุณภาพจรยิธรรม 
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SOC 120 อารยธรรมโลก        3 (3-0-6) 

                World Civilizations 

   วิวัฒนาการของอารยธรรมที่ส าคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่มีผลต่อ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก 

 

SOC 121 อาเซียนศึกษา        3 (3-0-6)

  ASEAN Study  

   ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความ

มั่นคง  บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคม

อาเซยีนที่มีต่อโลกทัง้ทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกจิ สังคม  

    

SOC 145        ธุรกิจกับสังคม        3 (3-0-6)   

   Business and Society 

การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การพัฒนาบุคลากร 

กฎหมายและสภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถ

ในการจัดการ 

    

SOC 245 การพัฒนาบคุลิกภาพ       3 (3-0-6) 

                 Personality Development 

   ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การศึกษา

ธรรมชาติของมนุษย์ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การพัฒนาระดับพื้นฐานของ

บุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการท างาน รวมถึงการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น ศึกษาถึงหลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษย

สัมพันธ์ มารยาทในสังคม การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  
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SOC 250 มนุษย์กับสังคม        3 (3-0-6)

   Man and Society          

   ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ โครงสร้างของสังคม และกระบวนการทางสังคม การ

เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ของ

สังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เรียนรูถ้งึลักษณะและวิธีสรา้งสังคมในอุดมคติ 

 

SOC 255 จริยธรรมทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 

  Business Ethics 

   ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับจรยิธรรมทางธุรกิจ จรยิธรรมขององคก์รธุรกิจ หลักธรรม

ในองค์กร อิทธิพลต่อจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ จริยธรรมระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาล บรรษัท- 

ภิบาล อ านาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความคาดหวัง

ด้านจรยิธรรมทางธุรกิจ 

    

PC 101   จิตวิทยาเบื้องต้น      3 (3-0-6) 

  Introduction to Psychology 

   กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจ า 

การลืม เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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  3.1.5.4  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกติ 

 

ANTH 111 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย           3 (3-0-6) 

Foundation of Thai Culture  

  วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็นอยู่  ความคิดความเชื่อและการ

แสดงออกด้านวัฒนธรรม และศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน 

การเมือง เศรษฐกจิ ตลอดจนในด้านลักษณะความคดิ ความเช่ือ ภูมิปัญญา และงานสรา้งสรรค์ 

    

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน           3 (3-0-6) 

   ASEAN Culture  

   ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต-

ลักษณท์างวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

  

AE 201  สุนทรยีศาสตร์เพื่อชีวิต       3 (2-2-5) 

   Aesthetics for Life 

   แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มี

ต่อการด ารงชีวติ ศึกษาสุนทรยีศาสตรใ์นเชิงบูรณาการ ทั้งที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 

ดนตรีวรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดย

มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณท์ี่หลากหลาย 

 

CPM 201  การสร้างความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ 1    3 (3-0-6) 

   Creating Perfect Man I 

   การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่

ควบคุมการท างานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เช่ือมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล 

การสรา้งชีวติมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

   

CPM 202  การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2     3 (3 - 0  - 6) 

  Creating Perfect Man II 

   วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเปน็มนุษย์ทีส่มบูรณ์ 1 

พระเวทและวรรคดีพระเวท  40  สาขา  เพื่ออธิบายสรีระมนุษย์ที่มาจากโครงร่าง

ของกฎธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติในการสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล

ของสังคมและของชาติ 
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 HE 101  สุขศาสตร์ศึกษา       3 (3-0-6) 

   Health Education 

อนามัยส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของ

อุบัติเหตุ วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างเจตคติให้นักศึกษาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยจนเกดิเป็นสวัสดินิสัย เรียนรูเ้กี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นตามอาการที่ปรากฏ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

   

HE 102   การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ      3 (1-2-6) 

   Exercise for Health  

   หลักการออกก าลังกาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของ

ออกก าลังกาย การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้

เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายเพศ วัย ความปลอดภัยในการออกก าลังกาย  

 

HE 201   การพัฒนาคุณภาพชีวติประชากร     3 (3-0-6) 

   Population Quality Development 

   ความหมาย แนวคิด  ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ  การเปลี่ยนแปลงประชากร 

ประชากรกับภาวะเศรษฐกจิและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย แนว

ทางการพัฒนาคุณภาพชวีิต น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมอย่างเป็นสุข 

    

PHIL 112 ความรู้พื้นฐานทางศาสนา      3 (3-0-6) 

   Fundamental Knowledge of Religion    

   ปรัชญาเบื้องต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพืน้ฐาน

ของศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และค าสั่ง

สอนของพระพุทธเจา้ วิเคราะห์ถึงศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมายของค าสั่งสอน

ของพระพุทธเจา้ และศาสนาอื่น ๆ ศึกษาปัจจัยและวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถงึสภาวะของผูรู้ ้ผู้ตื่น ผู้เบิก

บาน และการน าหลักธรรม ค าสั่งสอนมาประยุกต์ใชใ้นชีวติและสังคม 
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PHIL 113 จริยศาสตร ์       3 (3-0-6) 

   Ethics 

ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร ์จากแนวความคดิของนักปรัชญาตะวันตก 

และตะวันออกในปัญหาเรื่องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ  

รวมตลอดถึงมาตรฐานในการตัดสินความจริง ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน เพื่อให้มี

พฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับววิัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน 

    

PHIL 114 ปรัชญาอินเดยี        3 (3-0-6)  

   Indian Philosophy 

ความหมาย และแหล่งก าเนิดความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตส านึกแห่งความเป็น

มนุษย์ที่แท้จริง โดยการศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีที่เช่ือถือได้อย่างแท้จรงิ และการน ามาปฏิบัติให้เกดิผลได้จริง และการน ามาประยุกต์ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทางการเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญา

อินเดียต่อสังคมปัจจุบัน  

 

PHIL 115  วรรณคดีส่งเสรมิคุณธรรม: รามายณะ    3 (3-0-6)

  Moral Literature: Ramayana 

  เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพื้นฐานของวรรณคดี

ไทย ศึกษาถึงข้อคิด คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เน้นถงึความ

รักหน้าที่ ความมีสัจจะ การเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวติที่ดีและมีความสุข การ

มีครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นผู้น าที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่าง

รม่เย็นเป็นสุข โดยการศึกษาจากพระจรยิาวัตรอันงดงามของพระรามและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ

ให้ดีงาม ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของความดีทัง้ปวง 

    

RC 201  การพัฒนาจิต        3 (1-2-6) 

  Spiritual Development 

การฝึกจิตเบื้องต้นเพื่อให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู ้

วิเคราะห์การฝึกจติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ง การก าหนด การไตรต่รอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้

ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิคคลายความเครยีด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย 
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RC 330   การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้    3 (1-2-6) 

   Development of Full Potential of Learning  

ความรู้ที่สมบูรณ์  เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เทคนิคการพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ท างานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการ

รักษาสภาวะของการพักที่ลึกซึ้งและตื่นตัวของจิต เรียนรู้วิธีการพัฒนาให้จิต และการท างาน

ประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสั่งร่างกายได้ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ 

และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับท าให้การคิด การพูด การกระท า สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ 

สง่ผลให้เกดิความส าเร็จในชีวติ ไม่ท าผิดพลาด มีความสุขในการด าเนินชวีิตต่อตนเองและสังคม 

   

TK 101  ความรู้บริบูรณ์ 1       3(3-0-6) 

  Total Knowledge I  

ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎ

ธรรมชาติทัง้มวลในสรรีะมนษุย์ การท าความเข้าใจกับความรูบ้รบิูรณ ์และการน าเอาความรูบ้รบิูรณ์

ไปใช้เพื่อความสมบูรณส์ู่ทุกๆ ของข่ายชีวติมนุษย์ 

 

TK 102  ความรู้บริบูรณ์ 2       3 (3-0- 6) 

  Total Knowledge II 

   วิชาบังคับก่อน : TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1  

ความรูบ้รบิูรณแ์ละสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาตใินระดับที่สูงขึน้ การ

คน้พบกฎธรรมชาติทัง้มวลในสรรีะมนุษย์ การท าความเข้าใจกับความรูบ้รบิูรณแ์ละการน าเอาความ  

รูบ้รบิูรณไ์ปใช้เพื่อความสมบรูณส์ู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวติมนุษย์ 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                        จ านวน  93  หน่วยกิต 

 

   3.1.5.5 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 54   หน่วยกิต 

  

AC 101  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1      3(2-2-5) 

  Principles of Accounting 1 

  ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี แนวคิดทางการบัญชี 

หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ สมการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวัน

ขั้นต้นของกิจการบริการและขายสินค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดท างบ

ทดลอง การใช้กระดาษงบทดลอง การใช้กระดาษท ารายการ รายการปรับปรุง การแก้ไข

ข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อวัดผลการด าเนินงานและแสดงฐานะ

การเงินของกจิการ 

 

AC 202  การบัญชเีพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

  Management Accounting 

  วิชาบังคับก่อน : AC 101 หลักการบัญช ี1  

            บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดค้นทุนตาม 

กจิกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน่ การวเิคราะห์ต้นทุน – ปรมิาณ – ก าไร การบัญชี

ตามความรับผิดชอบ การจัดท ารายงานตามส่วนงาน การก าหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการ

บัญชเีพื่อการจัดการ 

 

BA 102   คณิตศาสตร์ธุรกิจ      3(3-0-6) 

  Mathematics for Business 

   วิชาที่ต้องสอบผา่นก่อน : MATH101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  

   หรือได้รับการยกเว้น 

   ระบบสมการ อสมการ การแก้สมการ อสมการ และการประยุกต์โจทย์สมการ 

การหาอนุพันธ์และการประยุกต์เพื่อหาค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ธุรกิจ 

เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant) การแก้สมการโดยใช้เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  

การค านวณดอกเบี้ย การคิดราคาสินคา้แบบผ่อนช าระ การตั้งราคาขาย 
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BA 203  การภาษีอากร 1       3(3-0-6) 

  Taxation I 

  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่

ภาษีป้าย ตลอดจนภาษีเงินได้ ได้จากการขายอสังหารมิทรัพย์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

เงินได้ ตลอดจนหลักการกรอกแบบภาษีเงินได้เพื่อยื่นช าระภาษีผ่านระบบคอมพิวเตอร ์

 

BA 205  บรรษัทภบิาล จรรยาบรรณธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Corporate Governance, Business Ethics and Business Environments 

  ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความส าคัญ

ของบรร ษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลักของบรรษัทภิบาลและจรรยา บรรณ

การประกอบธุรกิจ ศึกษากรณีต่างๆ ในแง่มุมของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ  

สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินของธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การปก ครอง 

สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อม อื่น ๆ 

เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมนั้น ที่จะมีผลในการส่งเสริมหรือการจ ากัดการด าเนินงาน

ของธุรกิจ และน าผลที่ได้ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวั นที่สอดคล้องกับ

สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 

 

BA 206   กฎหมายธุรกจิ        3(3-0-6) 

  Business Laws  

  รูปแบบการจัดตั้งธุรกจิ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน 

และบริษัทจ ากัด หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศ

สัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง อ านาจหน้าที่การด าเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท เอกเทศสัญญาที่ส าคัญบางเรื่อง เช่น ลักษณะการซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ เป็น

ต้น ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์การใช้กฎหมายโดย

ค านึงถงึความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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BA 301  วิจัยธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Research 

  ประเภทของการวจิัย ระเบียบวิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาทางธุรกิจ การก าหนด

ปัญหาเพื่อการวิจัย การรายงานผลการวิจัย ประโยชน์ที่ฝ่ายบริหารจะได้จากการวิจัยธุรกิจ 

สถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้การวิจัยแนวความคิดด้านทฤษฎีและวิธีการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์

ผลจากการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 

 

BC 312  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(3-0-6) 

  Management Information Systems 

  แนวคิดและประเภทของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ 

ระบบฐานข้อมูล บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์กร  การ

พัฒนาหรือเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศ การ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย หลักการท างาน

ของอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต การจัดการเวปไซทข์ององค์กร การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล 

และการปอ้งกันการถูกโจมตีขอ้มูล  

 

EC 203  หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Principle of Economics 

   สภาพทางเศราฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อการประกอบธุรกิจ หลักทั่วไป

ของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาค ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการ

ผลิต ลักษณะของตลาดแบบต่าง ๆ การก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง 

นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกจิและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

EL 221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ       3(3-0-6) 

  English for Business 

   เสริมสร้างค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแวดวงธุรกิจให้กับนักศึกษา และฝึกฝน

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ รวมทั้ง

ความสามารถในการเขียนที่รัดกุมและชัดเจน เพื่อติดต่อสื่อสารจดหมายธุรกิจ หรือเขียนข้อเสนอ

โครงการธุรกจิ 
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FN 221  การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Finance 

   เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน 

การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหา

เงินทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน และโครงสรา้งของเงินทุน 

 

MG 201 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

  Principles of Management 

  ลักษณะขององค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี

ทางการจัดการ หน้าที่การจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม 

การศึกษาหน้าที่การจัดการแต่ละหน้าที่จะมุ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล

ซึ่งส่งผลกระทบต่อองคก์าร  

 

IM 201  การวิเคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การตัดสินใจ   3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis for Decision Making 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  ลักษณะปัญหาทางธุรกิจที่ใชว้ิเคราะห์เชิงคณิตศาสตรม์าแก้ปัญหา เช่นปัญหาการ

จัดสรรทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัว

แบบแถวคอย ทฤษฎีการตัดสินใจ ปัญหาสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน 

การวเิคราะห์ด้วยตัวแบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 

IM 202   สถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 

  Business Statistics 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ  โดยการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี

พื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็นแบบต่างๆทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการสุ่ม

ตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้

พารามิเตอร์ การวเิคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 
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IM 213  การจัดการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

Operations Management 

  กระบวนการด าเนนิงานธุรกิจ ได้แก ่การจัดซื้อจดัหา การผลิต ทัง้ในส่วนของการ 

ใช้ปัจจัยการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสดุ การออกแบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การบรหิาร

สินคา้คงคลัง การรับค าสั่งซื้อ และการขนส่ง เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสงู ความผิดพลาดน้อย และมี

ต้นทุนต่ า รวมทัง้แนวคิดการจัดการโลจสิติกส์ (Logistics Management) การจัดการสายโซอุ่ปทาน 

(Supply Chain Management) และการจดัการสายโซแ่หง่คุณคา่ (Value Chain Management)  

 

MG 427 การจัดการเชงิกลยุทธ์      3(3-0-6) 

  Strategic Management 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดนโยบายธุรกจิและการวางแผน

ระยะยาว กระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์ รูปแบบของกลยุทธ์ เช่น การรวบรวมกิจการ การ

ขยายสาขา การร่วมทุน ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ บทบาท

ของผู้จัดการในฐานะผู้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 

MK 201  หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

  ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ

โดยศึกษาถึงแนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

ส่วนผสมทางการตลาด  ตลอดจนการศึกษาถึงเคร่ืองมือในการบรหิารการตลาด  และบทบาทความ

รับผดิชอบของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกจิและสังคม  

 

BA 207  ประชาคมอาเซียน       3 (3-0-6)

  ASEAN Community 

   ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

ประชาคมอาเซียน ความส าคัญของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน บทบาทความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ศึกษาเกี่ยวกับประชาคมย่อย 3 ประชาคม ได้แก ่

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซยีน 
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  3.1.5.6  กลุ่มวชิาเอกบังคบั  30  หน่วยกิต 

 

MK 311   พฤติกรรมผู้บรโิภค      3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และการประเมินผลหลังการซื้อตลอดจนการศึกษาถึงการวจิัยพฤติกรรมผู้บริโภคขัน้พืน้ฐาน 

 

MK 312  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา     3(3-0-6) 

  Product and Price  yciloP   

  ส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา  รวมถงึปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่อิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภณัฑ์ นโยบายราคา  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา  การค านวณราคาและการบริหารราคา 

 

MK 313  การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

  Marketing Channels and Physical Distribution 

  บทบาทการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ระบบงานการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัด

จ าหน่าย การคัดเลือกบทบาทและหน้าที่ของคนกลางระดับต่างๆ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการจัด

จ าหน่าย รวมถึงศึกษากระบวนการจัดระบบการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์การควบคุม

สินค้าคงเหลือ การขนส่ง การหีบห่อ และการบรกิารลูกค้า รวมถงึเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการจัด

จ าหน่าย  

 

MK 314  การสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณาการ    3(3-0-6) 

Integrate Marketing Communication 

  ลักษณะการสื่อสารการตลาดที่ส าคัญ  การวางแผนการสื่อสารการตลาดโดยใช้

เครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆซึ่งเน้นการโฆษณา กลยุทธ์การโฆษณา การสร้างสรรคง์านโฆษณา 

กลยุทธวิธีการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสรมิการขาย  และการตลาดเชิงกจิกรรม 
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MK 315 การจัดการงานขาย      3(3-0-6) 

  Sales Management 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการขาย การวางแผนการขาย การพยากรณ์

ยอดขาย การจัดองค์การฝ่ายขาย รวมทั้งการบริหารพนักงานขาย อันประกอบไปด้วยการสรรหา 

การคัดเลือก การฝกึอบรมการให้ผลตอบแทน การจูงใจ การบรหิารเวลา การจัดอาณาเขตการขาย 

การประเมินผล และการควบคุมพนักงานขาย ตลอดจนการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้เป็นนักขาย  

ที่ดี 

 

MK 316  การจัดการการตลาด      3(3-0-6) 

  Marketing Management 

  แนวความคดิและทฤษฎีในการจัดการการตลาด โดยศึกษาขั้นตอนของการจัดการ

การตลาดตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนกิจกรรมการตลาด การปฏิบัติตามแผนงาน

การควบคุมและการประเมินผลงานการตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงเครื่องมือส าหรับผู้จัดการ

การตลาด การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดแต่ละปัจจัย ทั้งนี้จะเน้นให้

นักการตลาดค านึงถงึหน้าที่และความรับผดิชอบของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกจิและสังคม 

 

MK 317  การบริหารตราสินคา้      3(3-0-6) 

  Brand management 

  องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินคา้เครื่องหมาย ตรา

สินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ ค าขวัญ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพิจารณาถึง

เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การสร้างการรับรู้ เรื่องสิทธิบัตรในตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับ

ลูกค้าเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งและปรับตรา

สินคา้ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

MK 321  การตลาดระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

  International Marketing 

  หลักการ แนวความคิด และวิธีด าเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก 

การควบคุมการตลาด และการใช้ส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศและ

การประเมินผลทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ 
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MK 412    การวิจัยตลาด       3(3-0-6) 

  Marketing Research 

  บทบาทและความส าคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ การออกแบบการวิจัย 

กรรมวิธีในการวิจัยตลาด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาดการประมวลผลข้อมูล  และการใช้ผลของ

การวจิัยให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

 

MK 413  สัมมนาทางการตลาด       3(1-4-4) 

   Seminar in Marketing 

  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้เรียนมา และจากการค้นคว้าเพิ่มเติม

มาผสมผสานกัน เพื่อใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ ์แก้ปัญหา และการตัดสินใจทางการตลาดอย่าง

มีระบบ ด้วยการให้นักศึกษามีประสบการณ์ประหนึ่งว่าด าเนินธุรกิจจริงๆ โดยน าเอาเทคนิคต่างๆ 

เช่น กรณีศึกษา เกมจ าลองและอื่นๆ มาใช้เน้นให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะ

เป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจรงิ 
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  3.1.5.7 กลุ่มวิชาเอกเลือก  6   หน่วยกิต 

 

MK 343   การตลาดสนิคา้อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  Industrial Marketing 

  ความหมายและประเภทของสินคา้อุตสาหกรรม สินค้าทดแทน อุปกรณ์ของสินค้า 

ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า ระบบการจัดซื้อ และการวางแผนการตลาดสินคา้อุตสาหกรรมซึ่ง

รวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การก าหนด

ราคา การส่งเสรมิการตลาด 

  

MK 344  การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม      3(3-0-6) 

  Tourism and Hotel Marketing  

  โครงสร้าง และลักษณะของตลาด องค์ประกอบ ผลกระทบด้านนโยบายของการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม วิเคราะห์ลูกค้า  การวิเคราะห์ลักษณะงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้น 

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   และการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

 

MK 411  การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์     3(3-0-6) 

  Electronic Marketing 

  ความส าคัญและพัฒนาการของการตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  ชนิดของการ

อิเล็กทรอนิกส์ การวเิคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม ของตลาดเป้าหมาย  และสิ่งแวดล้อมของ

การตลาดของธุรกิจและคู่แข่งขัน การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  และการฝึก

ปฏิบัติ  

 

MK 414   การตลาดบรกิาร       3(3-0-6) 

  Service Marketing  

  การตลาดที่ เกี่ยวกับธุรกิจบริการต่างๆรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดของ

การตลาด บริการสมัยใหม่ ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และ

พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดกล

ยุทธ์ตลาดบริการ เช่นการวางต าแหน่งบริการ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลส าเร็จ

ของธุรกิจบริการ 
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MK 415  การจัดการการคา้ปลีก      3(3-0-6) 

  Retailing Management  

  การจัดการค้าปลีกที่ว่าด้วยสถาบัน  การจัดรูปองค์การ การเลือกที่ตั้งการจัด

ร้านค้าการซื้อ การก าหนดนโยบายสินเชื่อ การก าหนดราคา การให้ตราหรือเครื่องหมายการค้า 

และเทคนิคต่าง ๆ ในการขาย 

 

MK 424 การตลาดทางตรง      3(3-0-6) 

  Direct Marketing 

   แนวทาง  วิธีการ และเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง ตั้งแต่การ

จัดหารายชื่อผู้มุ่งหวัง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเครื่องมือการตลาดทางตรง การออกแบบสื่อและ

ข้อความที่ใช้ การด าเนินการ การรับค าสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการประเมินผลแผนการ

ตลาดทางตรง 

 

MK 425 บรรจุภัณฑ์และพาณชิย์ศิลป     3(3-0-6) 

Packaging and Commercial Arts 

   ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

หลักการออกแบบ การใช้สี องค์ประกอบของการออกแบบ การจัดท าฉลาก หีบห่อเพื่อการขนส่ง

รวมไปถงึการเลือกใช้บรรจุภัณฑใ์ห้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์  

 

MK 426 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด    3(3-0-6) 

Current Issues in Marketing 

   ศึกษาถึงหัวข้อ ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจรวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด

สมัยใหม่ในแวดวงธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์  อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเนโดยการ

ประยุกต์ใชค้วามรูท้างการตลาดและการศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม 

 

MK 427 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    3(3-0-6) 

  Pre-Cooperative Education 

   แนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกจิศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพรอ้ม

ในด้านต่างๆ อาทิ จดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการรับเข้าสัมภาษณ์งาน 

การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

เทคนิคการน าเสนอ การเขยีนรายงาน 
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MK 428 สหกิจศึกษา       3(3-0-6) 

Cooperative Education 

   ระบบการท างานจริงในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ

สถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติงานและทักษะต่างๆ ในการท างาน

สามารถพัฒนาตนเองในด้านความคดิ จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการท างานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 

1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์ 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                                    จ านวน  6  หน่วยกิต 

    

      นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด

สอนในระดับปรญิญาตรใีนสถาบันรัชต์ภาคย์ หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรกึษาและหัวหน้าสาขา 


