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จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 129  หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หลักสูตร 

  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129   หน่วยกิต 

     โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี ้

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 

    1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์    6  หน่วยกิต 

     2) กลุม่วิชาภาษา       15  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 

 

   รายวิชา 

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     33 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

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) 

 

 

 

 



 

      1.2 กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน 15 หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     จ านวน  6  หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

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 โหราศาสตรโ์ยติชและการประยุกต์  

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) 

 



 

 

       1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     จ านวน 6 หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ANTH 111 พืน้ฐานวัฒนธรรมไทย  

Foundation of Thai Culture 

3(3-0-6) 

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน  

ASEAN Culture  

3(3-0-6) 

AE 201 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต  

Aesthetics for Life 

3(2-2-5) 

CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์1 

Creating Perfect Man I 

3(3-0-6) 

CPM 202 การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  

Population Quality Development 

3(3-0-6) 

PHIL 112 ความรู้พืน้ฐานทางศาสนา 

Fundamental Knowledge of Religion 

3(3-0-6) 

PHIL 113 จริยศาสตร ์ 

Ethics 

3(3-0-6) 

PHIL 114 ปรัชญาอินเดีย  

Indian Philosophy 

3(3-0-6) 

PHIL 115 วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม : 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) 

        

 

 



      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

ทางธุรกิจ  

Corporate Governance, Business Ethics  and 

Business  Environments 

3(3–0–6) 

 

BA 206 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws  

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) 



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) 

 

        

  



 

        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) 

 

 

 

        

  



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 

1(1-2-0) 

MK 428 สหกจิศึกษา 

Cooperative Education 

5(450) 

      

      

หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หน่วยกิต 

     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าสาขา 

 

 

 



 

 

ค าบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   จ านวน  129  หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            จ านวน  30  หน่วยกิต 

  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

 

BC 101  คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้       3 (2-2-5) 

  Introduction to Computer    

   วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร ์ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์หลักการท างานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word 

MS, Excel MS, Power Point 

 

MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน       3 (3-0-6) 

  Fundamental Mathematics 

   ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร ์หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตรท์ี่ใช้ในการพิสูจน์ ระบบจ านวนจรงิ สมการ 

อสมการ การแกส้มการและอสมการ เมตรกิและดีเทอร์มิแนนต์ 

    

SC 101  พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 

  Fundamental Environmental Science 

   ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร ธรรมชาติ 

ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี 

   

  กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  12 หน่วยกิต 

 

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

     Chinese for Communication I 

   ฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่านจากค าโดด วลี และประโยคสั้นๆให้ถูกต้องฝึกทักษะวิธีการ

เขียนตัวอักษรจนีให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจนี 

  



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

          Chinese for Communication II 

  เพิ่ ม พู นคว ามรู้ แ ล ะฝึ กทั กษะกา รฟั ง ก า รพู ด ค า ศั พท์  ว ลี  ส า น วน  แล ะประ โ ยค 

การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรอืหน้าที่การงาน  ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกจิ 

                                 

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

English I  

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัยการศึกษา

โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษา

ทางด้านการสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

    

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 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 ในด้านการสื่อสารในชีวติประจ าวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษช้ันสูง 

     

ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Reading 

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น 

   กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการหาความหมาย

ของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความส าคัญ การหาใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง 

 

 ENGL 202 การเขียนภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Writing  

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรอืได้รับการยกเว้น 

   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

ชีวติประจ าวันได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลาการซือ้ของ การอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุป

และตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้  

    

THAI 101 การใช้ภาษาไทย       3 (3-0-6) 

  Thai Usage  

   ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคดิ การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่านจะเป็นการจับ

ใจความส าคัญและการแสดงความคิดเห็น ส าหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง ด้านการเขียนจะเน้นการใช้

ภาษา  การเขียนย่อหน้า ส านวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและบันทึกข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการ

สนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ 

ความคดิอย่างมีขัน้ตอนและสมเหตุสมผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์   จ านวน   6 หน่วยกิต 

 

AYUR 201  อายุรเวทและการใช้สมนุไพร       3 (2-2-5) 

  Ayur-Veda and Herbal Medicine 

ความรูเ้ก่ียวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ ์และรู้จักสภาพรา่งกายของแต่ละบุคคล ธาตุ 5 ชนิด 

การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อ

แตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพรประเภทต่างๆ รูว้ิธีน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค 

ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ   

     

  

EDUC 101  พืน้ฐานทางการศึกษา         3 (3-0-6) 

                 Fundamental  Education 

   ปัจจัยทางการศึกษาในแง่มุมของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรียนรู้ ความส าคัญ

ของศาสตรส์าขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เรยีน  วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ้หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา   

    

ECON 210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น       3 (3-0-6) 

Introduction to Economics 

   หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัจจัยก าหนดอุป

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  

การก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและการเงินระหว่าง

ประเทศ 

    

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

   Astrology Jyotish and Its Applications 

   โหราศาสตร์ โครงสร้างของจักรวาล  การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่จักรราศี  การ

ค านวณต าแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบ้าน การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการค านวณ  การ

ตีความหมายจากสถิติที่ได้  การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตประจ าวันด้วยหลักคณิตศาสตร์และ

ตรรกะ  รวมทั้งการฝกึพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง 

    

 

 



 

LAW 101  กฎหมายเบื้องต้น       3 (3-0-6) 

  Introduction to General Law 

   ทีม่าของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องกฎหมาย การยกเลิก

กฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิก

สัญญา ลักษณะทั่วไปของหนีแ้ละละเมิด 

 

SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสรา้งสรรค์          3(3-0-6) 

    Arts of Creative Intelligence 

แนะน าและสืบค้นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฎธรรมชาติทั้งหลายที่สร้าง 

ค้ าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นในชีวิตของนักศึกษาเมื่อนักศึกษา

พัฒนาจิตส านึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็นเทิล้ เมดิเทช่ัน) เป็นประจ า วันละ 2 คร้ังนักศึกษา

ยังเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การ

แสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตนศึกษาอยู่ 

 

SOC 102 เศรษฐกจิพอเพียง       3 (3-0-6) 

  Sufficiency Economy 

ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมส าหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตนและส่วนรวม 

    

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

                    Society and Leadership  

สังคมและการเป็นผู้น าชุมชนที่ดี การแสดงออกของผู้น าทั้งทางค าพูดและการกระท า การทดลอง

ทฤษฎีเบือ้งต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรา้งความกลมกลืนในชุมชนและการพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน 

รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณข์องการเป็นผู้น าที่ดีโดยยึดหลักคุณภาพจรยิธรรม 

    

SOC 120 อารยธรรมโลก        3 (3-0-6) 

                World Civilizations 

   วิวัฒนาการของอารยธรรมที่ส าคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถงึสมัยใหม่มีผลต่อพัฒนาการและ

การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและ

ตะวันออก 

 



SOC 121 อาเซียนศึกษา        3 (3-0-6)  

  ASEAN Study  

   ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซยีน กฎบัตรอาเซยีน ความมั่นคง  บทบาท

ความรว่มมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคมอาเซียนที่มีต่อโลกทัง้ทางวัฒนธรรม 

การเมือง และเศรษฐกจิ สังคม  

    

SOC 145        ธุรกิจกับสังคม        3 (3-0-6)   

   Business and Society 

การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การพัฒนาบุคลากร กฎหมายและ

สภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการจัดการ 

    

SOC 245 การพัฒนาบคุลิกภาพ       3 (3-0-6) 

                 Personality Development 

   ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เชน่ การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ 

และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การพัฒนาระดับพื้นฐานของบุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี 

ความคดิรเิร่ิมและสรา้งสรรคใ์นการท างาน รวมถงึการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น ศึกษาถงึหลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการ

เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทในสังคม การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  

   

SOC 250 มนุษย์กับสังคม        3 (3-0-6)   

  Man and Society          

   ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ โครงสร้างของสังคม และกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของ

สังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาส าคัญต่าง ๆ ของสังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย 

เรียนรูว้ิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียนรูถ้งึลักษณะและวิธีสรา้งสังคมในอุดมคติ 

    



 SOC 255 จริยธรรมทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 

  Business Ethics 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักธรรมในองค์กร 

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ จ ริ ย ธ ร รม ใ น อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ  จ ริ ย ธ ร รม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ธ ร รม า ภิ บ า ล  บ ร รษั ท - 

ภิบาล อ านาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความคาดหวังด้านจริยธรรม

ทางธุรกิจ 

    

PC 101   จิตวิทยาเบื้องต้น      3 (3-0-6) 

  Introduction to Psychology 

   กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู ้แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู ้การคดิ การจ า การลืม เชาวน์

ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกติ 

 

ANTH 111 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย           3 (3-0-6) 

Foundation of Thai Culture  

  วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็นอยู่ ความคิดความเชื่อและการแสดงออกด้าน

วัฒนธรรม และศิลปกรรม ซึ่งกอ่ให้เกดิบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน การเมือง เศรษฐกจิ ตลอดจนในด้าน

ลักษณะความคดิ ความเช่ือ ภูมิปัญญา และงานสรา้งสรรค์ 

    

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน           3 (3-0-6) 

   ASEAN Culture  

   ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต-ลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 

  

AE 201  สุนทรยีศาสตร์เพื่อชีวิต       3 (2-2-5) 

   Aesthetics for Life 

   แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรีวรรณกรรม 

สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและ

ประสบการณท์ี่หลากหลาย 

 

 



 

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

   Creating Perfect Man I 

   การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่ควบคุมการ

ท างานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล การสร้างชีวิตมนุษย์ที่

สมบูรณ ์

   

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

  Creating Perfect Man II 

   วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเปน็มนุษย์ทีส่มบูรณ์ 1 

พระเวทและวรรคดีพระเวท  40  สาขา  เพื่ออธิบายสรีระมนุษย์ที่มาจากโครงร่างของกฎ

ธรรมชาติ ความรูเ้ก่ียวกับกฎธรรมชาติในการสรา้งความสมบูรณข์องชีวติของแต่ละบุคคลของสังคมและของชาติ 

    

HE 101  สุขศาสตร์ศึกษา       3 (3-0-6) 

   Health Education 

อนามัยส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ วิธี

ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างเจตคติให้นักศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจนเกิ ดเป็นสวัสดิ

นิสัย เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการที่ปรากฏ 

รวมถงึการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

   

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

   Exercise for Health  

   หลักการออกก าลังกาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของออกก าลังกาย 

การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย

เพศ วัย ความปลอดภัยในการออกก าลังกาย  

 

HE 201   การพัฒนาคุณภาพชีวติประชากร     3 (3-0-6) 

   Population Quality Development 

   ความหมาย แนวคิด ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงประชากร ประชากรกับภาวะ

เศรษฐกจิและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต น า

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาของตนเอง และด ารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

    

 



 

PHIL 112 ความรู้พื้นฐานทางศาสนา      3 (3-0-6) 

   Fundamental Knowledge of Religion    

   ปรัชญาเบื้องต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพื้นฐานของศาสนา

ส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

วิเคราะห์ถงึศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมายของค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ 

ศึกษาปัจจัยและวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงสภาวะของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการน าหลักธรรม ค าสั่งสอนมา

ประยุกต์ใชใ้นชีวติและสังคม 

 

PHIL 113 จริยศาสตร ์       3 (3-0-6) 

   Ethics 

ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ จากแนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตก และ

ตะวันออกในปัญหาเรื่องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ  รวมตลอดถึง

มาตรฐานในการตัดสินความจรงิ ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับ

วิวัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน 

    

PHIL 114 ปรัชญาอินเดยี        3 (3-0-6)  

   Indian Philosophy 

ความหมาย และแหล่งก าเนิดความรูอ้ันลึกซึ้งเกี่ยวกับจติส านึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จรงิ โดย

การศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง และ

การน ามาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และการน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทาง

การเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญาอินเดียต่อสังคมปัจจุบัน  

 

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

  Moral Literature: Ramayana 

  เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพื้นฐานของวรรณคดีไทย ศึกษาถึง

ข้อคดิ คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เน้นถงึความรักหน้าที่ ความมีสัจจะ การ

เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข การมีครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การ

เป็นผู้น าที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างรม่เย็นเป็นสุข โดยการศึกษาจากพระจรยิาวัตรอันงดงาม

ของพระรามและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีงาม ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของความดีทัง้ปวง 

    

  



 

RC 201  การพัฒนาจิต        3 (1-2-6) 

  Spiritual Development 

การฝึกจิตเบื้องต้นเพื่อให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรยีนรู ้วิเคราะห์การฝกึจติใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพง่ การก าหนด การไตรต่รอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิค

คลายความเครยีด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย 

  

RC 330   การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้    3 (1-2-6) 

   Development of Full Potential of Learning  

ความรู้ที่สมบูรณ์ เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทคนิค

การพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ท างานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการรักษาสภาวะของการพักที่ลึกซึ้งและ

ตื่นตัวของจิต เรียนรูว้ิธีการพัฒนาให้จติ และการท างานประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสั่งรา่งกายได้ การ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับท าให้การคิด การพูด การกระท า 

สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ ส่งผลให้เกดิความส าเร็จในชีวติ ไม่ท าผิดพลาด มีความสุขในการด าเนินชวีิตต่อตนเอง

และสังคม 

   

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

  Total Knowledge I  

ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎธรรมชาติทั้งมวลใน

สรีระมนุษย์ การท าความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการน าเอาความรู้บริบูรณ์ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์สู่ทุกๆ 

ของข่ายชีวติมนุษย์ 

 

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

  Total Knowledge II 

   วิชาบังคับก่อน : TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1  

ความรูบ้รบิูรณแ์ละสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาตใินระดับทีสู่งขึน้ การค้นพบกฎ

ธรรมชาติทัง้มวลในสรรีะมนุษย์ การท าความเข้าใจกับความรูบ้รบิูรณแ์ละการน าเอาความ  รูบ้รบิูรณไ์ปใช้เพื่อ

ความสมบูรณส์ู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวติมนุษย์ 

 

 

  



 

  กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 54   หน่วยกิต 

  

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

  Principles of Accounting 1 

  ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบัญชี แนวคิดทางการบัญชี หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ สมการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นของกิจการบริการและ

ขายสินคา้ การผา่นรายการไปยังบัญชแียกประเภท การจัดท างบทดลอง การใช้กระดาษงบทดลอง การใช้กระดาษ

ท ารายการ รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดท างบการเงินเพื่อวัดผลการ

ด าเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

 

AC 202  การบัญชเีพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

  Management Accounting 

  วิชาบังคับก่อน : AC 101 หลักการบัญช ี1  

            บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดค้นทุนตาม กิจกรรม 

การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ 

การจัดท ารายงานตามส่วนงาน การก าหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชเีพื่อการจัดการ 

 

BA 102   คณิตศาสตร์ธุรกิจ      3(3-0-6) 

  Mathematics for Business 

   วิชาที่ต้องสอบผา่นก่อน : MATH101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  

   หรือได้รับการยกเว้น 

   ระบบสมการ อสมการ การแก้สมการ อสมการ และการประยุกต์โจทย์สมการ การหาอนุพันธ์

และการประยุกต์เพื่อหาค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ธุรกิจ 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   

การค านวณดอกเบีย้ การคิดราคาสินคา้แบบผ่อนช าระ การตั้งราคาขาย 

  



 

 

BA 203  การภาษีอากร 1       3(3-0-6) 

  Taxation I 

  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 

ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีป้าย ตลอดจนภาษีเงินได้ ได้จากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ตลอดจนหลักการกรอกแบบภาษีเงินได้เพื่อยื่น

ช าระภาษีผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 

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

  Corporate Governance, Business Ethics and Business Environments 

  ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความส าคัญของบรร ษัทภิ

บาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลักของบรรษัทภิบาลและจรรยา บรรณการประกอบธุรกิจ ศึกษากรณี

ต่างๆ ในแง่มุมของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ  

สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินของธุรกิจ เชน่ เศรษฐกจิ การเมือง การปก ครอง สังคม วัฒนธรรม 

กฎหมาย เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อม อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมนั้น ที่จะมีผลในการส่งเสริมหรือการจ ากัดการด าเนินงานของธุรกิจ และน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และเพื่อเป็น

ประโยชน์ในชีวติประจ าวันที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 

 

BA 206   กฎหมายธุรกจิ        3(3-0-6) 

  Business Laws  

  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท

จ ากัด หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เก่ียวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดตั้ง อ านาจหน้าที่การด าเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท เอกเทศสัญญาที่ส าคัญบางเรื่อง เช่น 

ลักษณะการซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใชก้ฎหมายโดยค านึงถงึความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 



 

BA 301  วิจัยธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Research 

  ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาทางธุรกิจ การก าหนดปัญหาเพื่อ

การวิจัย การรายงานผลการวิจัย ประโยชน์ที่ฝ่ายบรหิารจะได้จากการวิจัยธุรกิจ สถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้การ

วิจัยแนวความคดิด้านทฤษฎีและวิธีการวจิัย ตลอดจนการวเิคราะห์ผลจากการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 

 

BC 312  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(3-0-6) 

  Management Information Systems 

  แนวคิดและประเภทของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ระบบฐานข้อมูล 

บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์กร  การพัฒนาหรือเลือกใช้ระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ

สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย หลักการท างานของอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต การจัดการเวป

ไซทข์ององคก์ร การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล และการปอ้งกันการถูกโจมตีขอ้มูล  

 

EC  203 หลักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Principles of Economics 

   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อการประกอบธุรกิจ หลักทั่วไปของ

เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาค ปัจจัยก าหนดอุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของ

ตลาดแบบต่างๆ การก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่าง

ประเทศ ปัญหาเศรษฐกจิและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

EL 221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ       3(3-0-6) 

  English for Business 

   เสริมสร้างค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแวดวงธุรกิจให้กับนักศึกษา และฝึกฝนเพื่อให้นักศึกษามี

ความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการเขียนที่รัดกุม

และชัดเจน เพื่อติดต่อสื่อสารจดหมายธุรกิจ หรอืเขียนข้อเสนอโครงการธุรกจิ 

  



 

 

FN 221  การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Finance 

   เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน 

และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของ

เงินทุน และโครงสรา้งของเงินทุน 

 

MG 201 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

  Principles of Management 

  ลักษณะขององค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 

หน้าที่การจัดการ คอื การวางแผน การจัดองคก์าร การสั่งการและการควบคุม การศึกษาหน้าที่การจัดการแต่ละ

หน้าที่จะมุ่งให้ความส าคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคลซึ่งส่งผลกระทบต่อองคก์าร  

 

IM 201  การวิเคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การตัดสินใจ   3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis for Decision Making 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  ลักษณะปัญหาทางธุรกิจที่ใช้วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา เช่นปัญหาการจัดสรร

ทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎี

การตัดสินใจ ปัญหาสินคา้คงคลัง การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบจ าลอง เพื่อ

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 

IM 202   สถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 

  Business Statistics 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ  โดยการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง

ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็นแบบต่างๆทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ

ค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ

การถดถอย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 

 

 

 



 

IM 213  การจัดการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

Operations Management 

  กระบวนการด าเนนิงานธุรกิจ ได้แก ่การจัดซื้อจดัหา การผลิต ทัง้ในส่วนของการ ใช้ปัจจัยการ

ผลิตให้ได้ประโยชนส์ูงสุด การออกแบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การบรหิารสนิคา้คงคลัง การรับค า

สั่งซื้อ และการขนส่ง เพื่อให้เกดิประสิทธภิาพสงู ความผิดพลาดน้อย และมตี้นทุนต่ า รวมทั้งแนวคดิการจัดการโล

จิสติกส์ (Logistics Management) การจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการจัดการสายโซ่

แห่งคุณคา่ (Value Chain Management)  

 

MG 427 การจัดการเชงิกลยุทธ์      3(3-0-6) 

  Strategic Management 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดนโยบายธุรกิจและการวางแผนระยะยาว 

กระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์ รูปแบบของกลยุทธ์ เช่น การรวบรวมกิจการ การขยายสาขา การร่วมทุน 

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ บทบาทของผู้จัดการในฐานะผู้ด าเนินการตามกล

ยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 

MK 201  หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

  ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจโดยศึกษาถึง

แนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนผสมทางการตลาด  ตลอดจน

การศึกษาถึงเคร่ืองมือในการบรหิารการตลาด  และบทบาทความรับผดิชอบของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกจิและ

สังคม  

 

BA 207  ประชาคมอาเซียน       3(3-0-6)  

  ASEAN Community  

   ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

ความส าคัญของประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน ศึกษาเก่ียวกับประชาคมย่อย 3 ประชาคม ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 

 

 



 

กลุ่มวิชาเอกบงัคับ  30  หน่วยกิต 

 

MK 311   พฤติกรรมผู้บรโิภค      3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนัก

ถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อตลอดจน

การศึกษาถึงการวจิัยพฤติกรรมผู้บริโภคขัน้พืน้ฐาน 

 

MK 312  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา     3(3-0-6) 

  Product and Price  yciloP   

  ส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา  รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่

อิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ความล้มเหลวของ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภัณฑ์ นโยบายราคา  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดราคา  การค านวณราคาและการบริหารราคา 

 

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

  Marketing Channels and Physical Distribution 

  บทบาทการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย และการแจกจา่ยผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทางการตลาด ระบบงานการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย  การคัดเลือกบทบาทและ

หน้าที่ของคนกลางระดับต่างๆ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดจ าหน่าย รวมถึงศึกษากระบวนการจัดระบบการ

แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์การควบคุมสินคา้คงเหลือ การขนส่ง การหีบห่อ และการบริการลูกค้า รวมถงึ

เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดจ าหน่าย  

 

MK 314  การสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณาการ    3(3-0-6) 

Integrate Marketing Communication 

  ลักษณะการสื่อสารการตลาดที่ส าคัญ  การวางแผนการสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือ

สื่อสารการตลาดต่างๆซึ่งเน้นการโฆษณา กลยุทธ์การโฆษณา การสร้างสรรคง์านโฆษณา กลยุทธวิธีการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสรมิการขาย  และการตลาดเชิงกจิกรรม 

 

 



 

MK 315 การจัดการงานขาย      3(3-0-6) 

  Sales Management 

  ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับการบรหิารการขาย การวางแผนการขาย การพยากรณย์อดขาย การจัด

องคก์ารฝา่ยขาย รวมทั้งการบรหิารพนักงานขาย อนัประกอบไปด้วยการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมการ

ให้ผลตอบแทน การจูงใจ การบรหิารเวลา การจัดอาณาเขตการขาย การประเมินผล และการควบคุมพนักงาน

ขาย ตลอดจนการเสรมิสรา้งจรรยาบรรณให้เป็นนักขายทีด่ี 

 

MK 316  การจัดการการตลาด      3(3-0-6) 

  Marketing Management 

  แนวความคิดและทฤษฎีในการจัดการการตลาด โดยศึกษาขั้นตอนของการจัดการการตลาด

ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนกิจกรรมการตลาด การปฏิบัติตามแผนงานการควบคุมและการ

ประเมินผลงานการตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงเคร่ืองมือส าหรับผูจ้ัดการการตลาด การก าหนดเป้าหมายและกล

ยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดแต่ละปัจจัย ทั้งนี้จะเน้นให้นักการตลาดค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

นักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกจิและสังคม 

 

MK 317  การบริหารตราสินคา้      3(3-0-6) 

  Brand management 

  องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้าเครื่องหมาย ตราสินค้า 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ ค าขวัญ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร เช่น การสรา้งการรับรู้เรื่องสิทธิบัตรในตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์และ

กลวิธีในการสรา้งตราสินคา้ให้มีความแข็งแกร่งและปรับตราสินคา้ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

MK 321  การตลาดระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

  International Marketing 

  หลักการ แนวความคิด และวิธีด าเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก การควบคุม

การตลาด และการใชส้่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งการลงทุนในต่างประเทศและการประเมินผลทางการตลาด

ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินงานทางการตลาด

ระหว่างประเทศ 

  



 

MK 412    การวิจัยตลาด       3(3-0-6) 

  Marketing Research 

  บทบาทและความส าคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ การออกแบบการวิจัย กรรมวิธีในการ

วิจัยตลาด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาดการประมวลผลข้อมูล  และการใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจ 

 

MK 413  สัมมนาทางการตลาด       3(1-4-4) 

   Seminar in Marketing 

  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้จากวิชาต่างๆที่ได้เรียนมา และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาผสมผสาน

กัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ ด้วยการให้

นักศึกษามีประสบการณ์ประหนึ่งว่าด าเนินธุรกิจจริงๆ โดยน าเอาเทคนิคต่างๆ เช่น กรณีศึกษา เกมจ าลองและ

อื่นๆ มาใช้เน้นให้มีการท างานรว่มกันเป็นทีม เพื่อเตรยีมพรอ้มที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  กลุ่มวิชาเอกเลือก  6   หน่วยกิต 

 

MK 343   การตลาดสนิคา้อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  Industrial Marketing 

  ความหมายและประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าทดแทน อุปกรณ์ของสินค้า ลักษณะและ

พฤติกรรมของลูกค้า ระบบการจัดซื้อ และการวางแผนการตลาดสินคา้อุตสาหกรรมซึ่งรวมถงึนโยบายผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การก าหนดราคา การส่งเสรมิการตลาด 

  

MK 344  การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม      3(3-0-6) 

  Tourism and Hotel Marketing  

  โครงสร้าง และลักษณะของตลาด องค์ประกอบ ผลกระทบด้านนโยบายของการท่องเที่ยวและ

โรงแรม วิเคราะห์ลูกค้า  การวิเคราะห์ลักษณะงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต   และการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม 

 

MK 411  การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์     3(3-0-6) 

  Electronic Marketing 

  ความส าคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของการอิเล็กทรอนิกส์ การ

วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม ของตลาดเป้าหมาย  และสิ่งแวดล้อมของการตลาดของธุรกจิและคูแ่ข่งขัน 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  และการฝกึปฏิบัติ  

 

MK 414   การตลาดบรกิาร       3(3-0-6) 

  Service Marketing  

  การตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการต่างๆรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดของการตลาด บริการ

สมัยใหม่ ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การก าหนดลูกคา้เป้าหมาย และพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า 

นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดกลยุทธ์ตลาดบริการ เช่นการวางต าแหน่งบริการ และ

การสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลส าเร็จของธุรกิจบริการ 

 

MK 415  การจัดการการคา้ปลีก      3(3-0-6) 

  Retailing Management  

  การจัดการค้าปลีกที่วา่ด้วยสถาบัน  การจัดรูปองคก์าร การเลือกที่ตั้งการจัดรา้นคา้การซื้อ การ

ก าหนดนโยบายสินเชื่อ การก าหนดราคา การให้ตราหรอืเครื่องหมายการค้า และเทคนิคต่าง ๆ ในการขาย 



 

MK 424 การตลาดทางตรง      3(3-0-6) 

  Direct Marketing 

   แนวทาง  วิธีการ และเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง ตั้งแต่การจัดหารายชื่อผู้

มุ่งหวัง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเครื่องมือการตลาดทางตรง การออกแบบสื่อและข้อความที่ใช้ การด าเนินการ 

การรับค าสั่งซื้อ การจัดส่งสินคา้ รวมไปถงึการประเมินผลแผนการตลาดทางตรง 

 

MK 425 บรรจุภัณฑ์และพาณชิย์ศิลป     3(3-0-6) 

Packaging and Commercial Arts 

   ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หลักการ

ออกแบบ การใช้สี องค์ประกอบของการออกแบบ การจัดท าฉลาก หีบห่อเพื่อการขนส่งรวมไปถึงการเลือกใช้

บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์  

 

MK 426 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด    3(3-0-6) 

Current Issues in Marketing 

   ศึกษาถึงหัวข้อ ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจรวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในแวดวง

ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์  อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดและ

การศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม 

 

MK 427 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    3(3-0-6) 

  Pre-Cooperative Education 

   แนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

อาทิ จดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการรับเข้าสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการ

สื่อสาร บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏิบัติงาน เทคนิคการน าเสนอ การเขยีนรายงาน 

 

MK 428 สหกิจศึกษา       3(3-0-6) 

Cooperative Education 

   ระบบการท างานจริงในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาน

ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรูท้างปฏิบัติงานและทักษะต่างๆ ในการท างานสามารถพัฒนาตนเองใน

ด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการท างานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ

ได้รับการประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์ 

 

 



 

หมวดเลือกเสร ี  6    หน่วยกิต    

      นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าสาขา 

 

 


