ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขา

สถาบันรัชต์ภาคย์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต

หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) กลุม่ วิชาภาษา
2) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4) กลุ่มวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
2) กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
129

129

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
33
6
15
6
6
15
90
54
30
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

33

1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต

จานวน 6 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
BC 101
MATH 101
SC 101

ชื่อรายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
Fundamental Mathematics
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Fundamental Environmental Science

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
CHIN 201
CHIN 202
ENGL 101
ENGL 102
ENGL 201
ENGL 202
THAI 101
VI 301

จานวน 15 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา
ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาอังกฤษ 1
English I
ภาษาอังกฤษ 2
English II
การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
การเขียนภาษาอังกฤษ
English Writing
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
AYUR 201
อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
3(2-2-5)
Ayur-Veda and Herbal Medicine
EDUC 101
พืน้ ฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamental Education
ECON 210
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
HORA 201
โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์
3(2-2-5)
Astrology Jyotish and Its Applications
LAW 101
กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to General Law
SOC 100
ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Arts of Creative Intelligence
SOC 102
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
SOC 112
สังคมกับการเป็นผู้นา
3(3-0-6)
Society and Leadership
SOC 120
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
World Civilizations
SOC 121
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Study
SOC 145
ธุรกิจกับสังคม
3(3-0-6)
Business and Society
SOC 245
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
SOC 250
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
SOC 255
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
PC 101
จิตวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Psychology

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ANTH 111
ANTH 112
AE 201
CPM 201
CPM 202
HE 101
HE 102
HE 201
PHIL 112
PHIL 113
PHIL 114
PHIL 115
RC 201
RC 330
TK 101
TK 102

ชื่อรายวิชา
พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
Foundation of Thai Culture
วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
Creating Perfect Man I
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2
Creating Perfect Man II
สุขศาสตร์ศึกษา
Health Education
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
Population Quality Development
ความรู้พืน้ ฐานทางศาสนา
Fundamental Knowledge of Religion
จริยศาสตร์
Ethics
ปรัชญาอินเดีย
Indian Philosophy
วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม : รามายณะ
Moral Literature : Ramayana
การพัฒนาจิต
Spiritual Development
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
Development of Full Potential of Learning
ความรู้บริบูรณ์ 1
Total Knowledge I
ความรู้บริบูรณ์ 2
Total Knowledge II

จานวน 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
90
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
จานวน 54 หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
AC 101
หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
AC 202
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
BA 102
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Mathematics for Business
BA 203
การภาษีอากร 1
Taxation I
BA 205
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ
Corporate Governance, Business Ethics and
Business Environments
BA 206
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
BA 301
วิจัยธุรกิจ
Business Research
BC 312
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
EC 203
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
EL 221
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
English for Business
FN 221
การเงินธุรกิจ
Business Finance
IM 201
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
Quantitative Analysis for Decision Making
IM 202
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
IM 213
การจัดการดาเนินงาน

หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

รหัสวิชา
MG 201
MG 427
MK 201
BA 207

ชื่อรายวิชา
Operations Management
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community

หน่วยกิต
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
MK 311
MK 312
MK 313

MK 314
MK 315
MK 316
MK 317
MK 321
MK 412
MK 413

จานวน 30 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา

พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Policy
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจาย
ผลิตภัณฑ์
Marketing Channels and Physical Distribution
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การจัดการงานขาย
Sales Management
การจัดการการตลาด
Brand Management
การบริหารตราสินค้า
Brand Management
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การวิจัยการตลาด
Marketing Research
สัมมนาทางการตลาด
Seminars in Marketing

หน่วยกิต
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(1–4-4)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
MK 343
MK 344
MK 411
MK 414
MK 415
MK 424
MK 425
MK 426
MK 427
MK 428

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อรายวิชา
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Industrial Marketing
การตลาดท่องเทีย่ วและโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
การตลาดบริการ
Service Marketing
การจัดการการค้าปลีก
Retail Management
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
บรรจุภัณฑ์และพาณิชย์ศลิ ป
Packaging and Commercial Arts
สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
Current Issues in Marketing
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6

หน่วยกิต
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(1-2-0)
5(450)

หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าสาขา

คาบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

จานวน 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer
วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word
MS, Excel MS, Power Point
MATH 101

คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ ระบบจานวนจริง สมการ
อสมการ การแก้สมการและอสมการ เมตริกและดีเทอร์มิแนนต์
SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
3 (3-0-6)
Fundamental Environmental Science
ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร ธรรมชาติ
ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี
กลุ่มวิชาภาษา จานวน 12 หน่วยกิต
CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3 -0-6)
Chinese for Communication I
ฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่านจากคาโดด วลี และประโยคสั้นๆให้ถูกต้องฝึกทักษะวิธีการ
เขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3 -0-6)
Chinese for Communication II
เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง ก า ร พู ด ค า ศั พ ท์ ว ลี ส า น ว น แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค
การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรือหน้าที่การงาน ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกิจ
ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
English I
ทั กษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในลั กษณะที่ ผ สมผสานกัน ทั้ง 4 ทั กษะ โดยอาศั ย การศึ กษา
โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษา
ทางด้านการสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัย
การศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วยให้สามารถใ ช้ภาษาได้
ถูกต้อง ในด้านการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นสูง
ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Reading
วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น
กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการหาความหมาย
ของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความสาคัญ การหาใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง
ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Writing
วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึกการรวม
ประโยค ศึกษาหลักการและฝึกฝนการเขียนสรุปความ การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย
และการเขียนรายงาน

VI 301

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Vietnamese for Communication
ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานฝึกบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้แก่ การทักทาย การแนะนาตนเอง การบอกเวลาการซือ้ ของ การอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุป
และตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้
THAI 101

การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่านจะเป็นการจับ
ใจความสาคัญและการแสดงความคิดเห็น สาหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง ด้านการเขียนจะเน้นการใช้
ภาษา การเขียนย่อหน้า สานวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและบันทึกข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการ
สนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้
ความคิดอย่างมีขนั้ ตอนและสมเหตุสมผล

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
AYUR 201

อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
3 (2-2-5)
Ayur-Veda and Herbal Medicine
ความรูเ้ กี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ และรู้จักสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ธาตุ 5 ชนิด
การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อ
แตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพรประเภทต่างๆ รูว้ ิธีนามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค
ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

EDUC 101

พืน้ ฐานทางการศึกษา
3 (3-0-6)
Fundamental Education
ปัจจัยทางการศึกษาในแง่มุมของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรียนรู้ ความสาคัญ
ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียน วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัจจัยกาหนดอุป
ส ง ค์ อุ ป ท า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ท ฤ ษ ฎี ก า ร ผ ลิ ต ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ต ล า ด แ บ บ ต่ า ง ๆ
การกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ
HORA 201

โหราศาสตร์ โยติช และการประยุกต์
3 ( 2 - 2 - 5)
Astrology Jyotish and Its Applications
โหราศาสตร์ โครงสร้างของจักรวาล การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่จักรราศี การ
คานวณตาแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบ้าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการคานวณ การ
ตีความหมายจากสถิติที่ได้ การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตประจาวันด้วยหลักคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ รวมทั้งการฝึกพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง

LAW 101

กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to General Law
ทีม่ าของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องกฎหมาย การยกเลิก
กฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิก
สัญญา ลักษณะทั่วไปของหนีแ้ ละละเมิด
SOC 100

ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Arts of Creative Intelligence
แนะนาและสืบค้นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฎธรรมชาติทั้งหลายที่สร้าง
ค้าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นในชีวิตของนักศึกษาเมื่อนักศึกษา
พัฒนาจิตสานึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็นเทิล้ เมดิเทชั่น) เป็นประจา วันละ 2 ครั้งนักศึกษา
ยังเรียนรู้เกี่ย วกับภูมิปัญญาเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิต ของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การ
แสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตนศึกษาอยู่
SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมสาหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตนและส่วนรวม
SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นา
3 (3-0-6)
Society and Leadership
สังคมและการเป็นผู้นาชุมชนที่ดี การแสดงออกของผู้นาทั้งทางคาพูดและการกระทา การทดลอง
ทฤษฎีเบือ้ งต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความกลมกลืนในชุมชนและการพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน
รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณ์ของการเป็นผู้นาที่ดีโดยยึดหลักคุณภาพจริยธรรม
SOC 120

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
World Civilizations
วิวัฒนาการของอารยธรรมที่สาคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่มีผลต่อพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและ
ตะวันออก

SOC 121

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความมั่นคง บทบาท
ความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคมอาเซียนที่มีต่อโลกทัง้ ทางวัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ สังคม
SOC 145

ธุรกิจกับสังคม
3 (3-0-6)
Business and Society
การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบั ญชี การพั ฒนาบุคลากร กฎหมายและ
สภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการจัดการ
SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Personality Development
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์
และการปรับ ตัวให้เข้า กับ สภาพแวดล้อ ม การพัฒนาระดั บพื้นฐานของบุคลิกภาพทางร่างกาย และจิต ใจที่ดี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการทางาน รวมถึงการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น ศึกษาถึงหลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการ
เป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทในสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
SOC 250

มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ โครงสร้างของสังคม และกระบวนการทางสั งคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของ
สังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาสาคัญต่าง ๆ ของสังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย
เรียนรูว้ ิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียนรูถ้ งึ ลักษณะและวิธีสร้างสังคมในอุดมคติ

SOC 255

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักธรรมในองค์กร
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ จ ริ ย ธ ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล บ ร ร ษั ท ภิบาล อานาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความคาดหวังด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจ
PC 101

จิตวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Psychology
กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจา การลืม เชาวน์
ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
ANTH 111

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Foundation of Thai Culture
วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็ นอยู่ ความคิดความเชื่อและการแสดงออกด้า น
วัฒนธรรม และศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนในด้าน
ลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์
ANTH 112

วัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Culture
ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญ ญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต -ลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
AE 201

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Aesthetics for Life
แนวคิด ทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ะที่ มี ต่อ การ
ดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรีวรรณกรรม
สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย

CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ 1
3 (3-0-6)
Creating Perfect Man I
การค้น พบพระเวทและวรรณคดีพ ระเวทในสรีระมนุ ษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่ควบคุม การ
ทางานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล การสร้างชีวิตมนุษย์ที่
สมบูรณ์
CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ 2
3 (3 - 0 - 6)
Creating Perfect Man II
วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ 1
พระเวทและวรรคดีพ ระเวท 40 สาขา เพื่อ อธิบ ายสรีระมนุ ษ ย์ที่ม าจากโครงร่า งของกฎ
ธรรมชาติ ความรูเ้ กี่ยวกับกฎธรรมชาติในการสร้างความสมบูรณ์ของชีวติ ของแต่ละบุคคลของสังคมและของชาติ
HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
Health Education
อนามัยส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ วิธี
ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างเจตคติให้นักศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจนเกิ ดเป็นสวัสดิ
นิสัย เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการที่ปรากฏ
รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผบู้ าดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
HE 102

การออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
3 (1-2-6)
Exercise for Health
หลักการออกกาลังกาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของออกกาลังกาย
การออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย
เพศ วัย ความปลอดภัยในการออกกาลังกาย
HE 201

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชากร
3 (3-0-6)
Population Quality Development
ความหมาย แนวคิด ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงประชากร ประชากรกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต นา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง และดารงชีวติ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamental Knowledge of Religion
ปรัชญาเบื้องต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพื้นฐานของศาสนา
สาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
วิเคราะห์ถงึ ศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมายของคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ
ศึกษาปัจ จั ยและวิธีการปฏิบั ติ ให้เข้า ถึง สภาวะของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการน าหลักธรรม คาสั่ งสอนมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ และสังคม
PHIL 113

จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
Ethics
ความหมายและขอบเขตของจริ ย ศาสตร์ จากแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญาตะวั น ตก และ
ตะวันออกในปัญ หาเรื่องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ รวมตลอดถึง
มาตรฐานในการตัดสินความจริง ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน
PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Philosophy
ความหมาย และแหล่งกาเนิดความรูอ้ ันลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตสานึกแห่งความเป็นมนุษย์ท่แี ท้จริง โดย
การศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง และ
การนามาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และการนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทาง
การเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญาอินเดียต่อสังคมปัจจุบัน
PHIL 115

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ
3 (3-0-6)
Moral Literature: Ramayana
เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพื้นฐานของวรรณคดีไทย ศึกษาถึง
ข้อคิด คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ดี ีงาม เน้นถึงความรักหน้าที่ ความมีสัจจะ การ
เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข การมีครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การ
เป็นผู้นาที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุ ข โดยการศึกษาจากพระจริยาวัตรอันงดงาม
ของพระรามและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีงาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทงั้ ปวง

RC 201

การพัฒนาจิต
3 (1-2-6)
Spiritual Development
การฝึกจิตเบื้องต้นเพื่อให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์การฝึกจิตใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ง การกาหนด การไตร่ตรอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิค
คลายความเครียด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย
RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
3 (1-2-6)
Development of Full Potential of Learning
ความรู้ที่สมบูรณ์ เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ทางานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการรักษาสภาวะของการพักที่ลึกซึ้งและ
ตื่นตัวของจิต เรียนรูว้ ิธีการพัฒนาให้จติ และการทางานประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสั่งร่างกายได้ การ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับทาให้การคิด การพูด การกระทา
สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในชีวติ ไม่ทาผิดพลาด มีความสุขในการดาเนินชีวิตต่อตนเอง
และสังคม
TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1
3(3-0-6)
Total Knowledge I
ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎธรรมชาติทั้งมวลใน
สรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการนาเอาความรู้บริบูรณ์ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์สู่ทุกๆ
ของข่ายชีวติ มนุษย์
TK 102

ความรู้บริบูรณ์ 2
3 (3-0- 6)
Total Knowledge II
วิชาบังคับก่อน : TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1
ความรูบ้ ริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติในระดับทีส่ ูงขึน้ การค้นพบกฎ
ธรรมชาติทงั้ มวลในสรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรูบ้ ริบูรณ์และการนาเอาความ รูบ้ ริบูรณ์ไปใช้เพื่อ
ความสมบูรณ์สู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวติ มนุษย์

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

54 หน่วยกิต

AC 101

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการบัญชี แนวคิดทางการบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ สมการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นของกิจการบริการและ
ขายสินค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทางบทดลอง การใช้กระดาษงบทดลอง การใช้กระดาษ
ทารายการ รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดทางบการเงินเพื่อวัดผลการ
ดาเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการ
AC 202

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC 101 หลักการบัญชี 1
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดค้นทุ นตาม กิจกรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กาไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การจัดทารายงานตามส่วนงาน การกาหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
BA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : MATH101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
หรือได้รับการยกเว้น
ระบบสมการ อสมการ การแก้สมการ อสมการ และการประยุกต์โจทย์สมการ การหาอนุพันธ์
และการประยุกต์เพื่อ หาค่าสู ง สุด ค่าต่ าสุด อิน ทิกรัล และการประยุกต์ใ ช้ธุ รกิจ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
(Determinant) ก า ร แ ก้ ส ม ก า ร โ ด ย ใ ช้ เ ม ต ริ ก ซ์ แ ล ะ ดี เ ท อ ร์ มิ แ น น ต์
การคานวณดอกเบีย้ การคิดราคาสินค้าแบบผ่อนชาระ การตั้งราคาขาย

BA 203

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง ท้องที่ภาษีป้าย ตลอดจนภาษีเงินได้ ได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ตลอดจนหลักการกรอกแบบภาษีเงินได้เพื่อยื่น
ชาระภาษีผา่ นระบบคอมพิวเตอร์
BA 205

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Corporate Governance, Business Ethics and Business Environments
ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความสาคัญของบรร ษัทภิ
บาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลักของบรรษัทภิบาลและจรรยา บรรณการประกอบธุรกิจ ศึกษากรณี
ต่างๆ ในแง่มุมของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินของธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การปก ครอง สังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย เทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งประเทศ และสภาพแวดล้ อ ม อื่ น ๆ เพื่ อ วิ เ คราะห์อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อมนั้น ที่จะมีผลในการส่งเสริมหรือการจากัดการดาเนินงานของธุรกิจ และนาผลที่ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อเป็น
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่
BA 206

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
จากัด หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท เอกเทศสัญญาที่สาคัญบางเรื่อง เช่น
ลักษณะการซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้กฎหมายโดยคานึงถึงความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

BA 301

วิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การกาหนดปัญหาทางธุรกิจ การกาหนดปัญหาเพื่อ
การวิจัย การรายงานผลการวิจัย ประโยชน์ท่ีฝ่ายบริหารจะได้จากการวิจัยธุรกิจ สถานการณ์ ที่จาเป็นต้องใช้การ
วิจัยแนวความคิดด้านทฤษฎีและวิธีการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลจากการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
แนวคิดและประเภทของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ระบบฐานข้อมูล
บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริ ห ารงานและปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร การพั ฒ นาหรือ เลื อ กใช้ ร ะบบ
สารสนเทศทางธุ รกิจ การจั ด โครงสร้า งของหน่ว ยงานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภั ย ของข้อ มู ล และ
สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย หลักการทางานของอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต การจัดการเวป
ไซท์ขององค์กร การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล และการป้องกันการถูกโจมตีขอ้ มูล
EC 203

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทั่ ว ไปของ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัจจัยกาหนดอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของ
ตลาดแบบต่างๆ การกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา
EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
เสริมสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแวดวงธุรกิจให้กับนักศึกษา และฝึกฝนเพื่อให้นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการเขียนที่รัดกุม
และชัดเจน เพื่อติดต่อสื่อสารจดหมายธุรกิจ หรือเขียนข้อเสนอโครงการธุรกิจ

FN 221

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของ
เงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน
MG 201

หลักการจัดการ

3(3-0-6)

Principles of Management
ลักษณะขององค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี ทางการจัดการ
หน้าที่การจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม การศึกษาหน้าที่การจัดการแต่ละ
หน้าที่จะมุ่งให้ความสาคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคลซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การ
IM 201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Decision Making
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรือ ได้รับการยกเว้น
ลักษณะปั ญ หาทางธุ รกิจ ที่ใ ช้วิเคราะห์เชิง คณิต ศาสตร์ม าแก้ปั ญ หา เช่น ปั ญ หาการจั ด สรร
ทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎี
การตัดสินใจ ปัญหาสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบจาลอง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
IM 202

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรือ ได้รับการยกเว้น
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง
ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็นแบบต่างๆทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ
ค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

IM 213

การจัดการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
กระบวนการดาเนินงานธุรกิจ ได้แก่ การจัดซื้อจัดหา การผลิต ทัง้ ในส่วนของการ ใช้ปัจจัยการ
ผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด การออกแบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง การรับคา
สั่งซื้อ และการขนส่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง ความผิดพลาดน้อย และมีต้นทุนต่า รวมทั้งแนวคิดการจัดการโล
จิสติกส์(Logistics Management) การจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการจัดการสายโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain Management)
MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

Strategic Management
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกาหนดนโยบายธุรกิจและการวางแผนระยะยาว
กระบวนการในการกาหนดกลยุทธ์ รูปแบบของกลยุทธ์ เช่น การรวบรวมกิจการ การขยายสาขา การร่วมทุน
ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ บทบาทของผู้จัดการในฐานะผู้ดาเนินการตามกล
ยุทธ์ท่ไี ด้กาหนดไว้
MK 201

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสาคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ โดยศึกษาถึง
แนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนผสมทางการตลาด ตลอดจน
การศึกษาถึงเครื่องมือในการบริหารการตลาด และบทบาทความรับผิดชอบของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคม
BA 207

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ความสาคัญของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน บทบาทความร่ว มมือ ระหว่างประเทศในกลุ่ม ประชาคม
อาเซียน ศึกษาเกี่ยวกับประชาคมย่อย 3 ประชาคม ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30 หน่วยกิต

MK 311

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนัก
ถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อตลอดจน
การศึกษาถึงการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคขัน้ พืน้ ฐาน
MK 312

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3(3-0-6)

Product and PriceyciloP
ส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่
อิ ท ธิพ ลต่อ ผลิต ภั ณ ฑ์ กระบวนการตั ด สิน ใจเลือ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ฏ จั กรชีวิต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความล้ม เหลวของ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภัณฑ์ นโยบายราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดราคา การคานวณราคาและการบริหารราคา
MK 313

การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
Marketing Channels and Physical Distribution
บทบาทการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย และการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับส่วน
ประสมทางการตลาด ระบบงานการจัดจาหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย การคัดเลือกบทบาทและ
หน้าที่ของคนกลางระดับต่างๆ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม การจัดจาหน่าย รวมถึงศึกษากระบวนการจัดระบบการ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์การควบคุมสินค้าคงเหลือ การขนส่ง การหีบห่อ และการบริการลูกค้า รวมถึง
เทคโนโลยีท่ชี ่วยสนับสนุนการจัดจาหน่าย
MK 314

การสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrate Marketing Communication
ลักษณะการสื่อ สารการตลาดที่ส าคัญ การวางแผนการสื่อ สารการตลาดโดยใช้เครื่อ งมือ
สื่อสารการตลาดต่างๆซึ่งเน้นการโฆษณา กลยุทธ์การโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา กลยุทธวิธีการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดเชิงกิจกรรม

MK 315

การจัดการงานขาย
3(3-0-6)
Sales Management
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับการบริหารการขาย การวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การจัด
องค์การฝ่ายขาย รวมทั้งการบริหารพนักงานขาย อันประกอบไปด้วยการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมการ
ให้ผลตอบแทน การจูงใจ การบริหารเวลา การจัดอาณาเขตการขาย การประเมินผล และการควบคุมพนักงาน
ขาย ตลอดจนการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้เป็นนักขายทีด่ ี
MK 316

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
แนวความคิดและทฤษฎีในการจัดการการตลาด โดยศึกษาขั้นตอนของการจัดการการตลาด
ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนกิจกรรมการตลาด การปฏิบัติตามแผนงานการควบคุมและการ
ประเมินผลงานการตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงเครื่องมือสาหรับผูจ้ ัดการการตลาด การกาหนดเป้าหมายและกล
ยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดแต่ละปัจจัย ทั้งนี้จะเน้นให้นักการตลาดคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
MK 317

การบริหารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand management
องค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของตราสิ น ค้ า เครื่ อ งหมาย ตราสิ น ค้ า
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ คาขวัญ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิบัตรในตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์และ
กลวิธีในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งและปรับตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
MK 321

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักการ แนวความคิด และวิธีดาเนินงานเกี่ยวกั บการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก การควบคุม
การตลาด และการใช้ส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศและการประเมินผลทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

MK 412

การวิจัยตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ การออกแบบการวิจัย กรรมวิธีในการ
วิจัยตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาดการประมวลผลข้อมูล และการใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ
MK 413

สัมมนาทางการตลาด
3(1-4-4)
Seminar in Marketing
เพื่อให้นักศึกษานาความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้เรียนมา และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาผสมผสาน
กัน เพื่อ ใช้ใ นการวิเคราะห์ส ถานการณ์ แก้ปัญ หา และการตั ดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ ด้ว ยการให้
นักศึกษามีประสบการณ์ประหนึ่งว่าดาเนินธุรกิจจริงๆ โดยนาเอาเทคนิคต่างๆ เช่น กรณีศึกษา เกมจาลองและ
อื่นๆ มาใช้เน้นให้มีการทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง

กลุ่มวิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต

MK 343

การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Marketing
ความหมายและประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าทดแทน อุปกรณ์ของสินค้า ลักษณะและ
พฤติกรรมของลูกค้า ระบบการจัดซื้อ และการวางแผนการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การกาหนดราคา การส่งเสริมการตลาด
MK 344

การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Tourism and Hotel Marketing
โครงสร้าง และลักษณะของตลาด องค์ประกอบ ผลกระทบด้านนโยบายของการท่องเที่ยวและ
โรงแรม วิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์ลักษณะงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
MK 411

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Marketing
ความสาคัญ และพั ฒนาการของการตลาดอิเล็ กทรอนิกส์ ชนิด ของการอิเล็ กทรอนิกส์ การ
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม ของตลาดเป้าหมาย และสิ่งแวดล้อมของการตลาดของธุรกิจและคูแ่ ข่งขัน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการฝึกปฏิบัติ
MK 414

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
การตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการต่างๆรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดของการตลาด บริการ
สมัยใหม่ ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การกาหนดลู กค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมความต้องการของลู กค้า
นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ กาหนดกลยุทธ์ตลาดบริการ เช่นการวางตาแหน่งบริการ และ
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลสาเร็จของธุรกิจบริการ
MK 415

การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
การจัดการค้าปลีกที่วา่ ด้วยสถาบัน การจัดรูปองค์การ การเลือกที่ตั้งการจัดร้านค้าการซื้อ การ
กาหนดนโยบายสินเชื่อ การกาหนดราคา การให้ตราหรือเครื่องหมายการค้า และเทคนิคต่าง ๆ ในการขาย

MK 424

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
แนวทาง วิธีการ และเทคนิคในการดาเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง ตั้งแต่การจัดหารายชื่อผู้
มุ่งหวัง การกาหนดกลุ่มเป้าหมายเครื่องมือการตลาดทางตรง การออกแบบสื่อและข้อความที่ใช้ การดาเนินการ
การรับคาสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการประเมินผลแผนการตลาดทางตรง
MK 425

บรรจุภัณฑ์และพาณิชย์ศิลป
3(3-0-6)
Packaging and Commercial Arts
ประเภทของบรรจุ ภั ณ ฑ์ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมาย หลั ก การ
ออกแบบ การใช้สี องค์ประกอบของการออกแบบ การจัดทาฉลาก หีบห่อเพื่อการขนส่งรวมไปถึงการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
MK 426

สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
Current Issues in Marketing
ศึกษาถึงหัวข้อ ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจรวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในแวดวง
ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดและ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
MK 427

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3(3-0-6)
Pre-Cooperative Education
แนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
อาทิ จดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการรับเข้าสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม ความรูพ้ นื้ ฐานในการปฏิบัติงาน เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน
MK 428

สหกิจศึกษา
3(3-0-6)
Cooperative Education
ระบบการท างานจริ ง ในสถานประกอบการ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น กั บ สถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรูท้ างปฏิบัติงานและทักษะต่างๆ ในการทางานสามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์

หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าสาขา

