
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 

2. ช่ือปริญญา    
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : บธ.บ. (การตลาด) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing) 
 

3. วิชาเอก  
 การตลาด 

 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  ระดับปริญญาตรี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 



 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2555  วันท่ี 7 มกราคม 
พ.ศ. 2555   
   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2557 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 

 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถทํางานในหน่วยงานทางธุรกิจ ได้แก่ 
8.1  นักวิชาการการตลาด   
8.2  นักวิจัยการตลาด  
8.3  พนักงานขาย   
8.4  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
8.5  พนักงานฝ่ายการตลาดในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

9.  หลักสูตร 
  9.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
  9.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548  ดังนี้  

  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      133 หน่วย
กิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ       9  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ          3  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ          6  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ        6  หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า      97  หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน         45  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ       36  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        7  หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต       
    

   
 9.1.3  รายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 



  รายวิชาบังคับ      9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
    
 

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

  Japanese for Communication     
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
   (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  

  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
 



2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  

    
(3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

  รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
  Information Literacy  Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
        (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Information and Communication Technology  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health  
รหัสวิชา  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Health Promotion  



4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  
  Recreation for Life 

ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 
 
 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า        97  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน  จํานวน          45  หน่วยกิต 

รหัสวิชา            ช่ือวิชา น (ท–ป-ค) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business  English 1 
3(3-0-6) 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business  English 2 

3(3-0-6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ 
Business  Laws 

3(3-0-6) 

3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
Principles  of  Accounting 1 

3(2-2-5) 

3521102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
Principles  of  Accounting 2 

3(2-2-5) 

3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
Managerial  Accounting 

3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business  Finance 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
Principles  of  Marketing 

3(3-0-6) 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing  Management 

3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization  and  Management 

3(3-0-6) 

3562307 การบริหารการผลิต   
Production  Management 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา           ช่ือวิชา น (ท–ป-ค) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic  Management 
3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Micro Economics 1 

3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macro Economics 1 

3(3-0-6) 

3562501 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics 

3(3-0-6) 



   
(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จํานวน     36 หน่วยกิต 

รหัสวิชา          ช่ือวิชา น (ท–ป-ค) 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 

Business Ethics 
3(3-0-6) 

3542102 การตลาดท้องถ่ิน 
Local Marketing 

3(3-0-6) 

3542103 การบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 
Marketing Channels and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค                    
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

3542401 การสื่อสารการตลาด 
Marketing Communications 

3(3-0-6) 

3543102 การวางแผนการตลาด  
Marketing Planning 

3(3-0-6) 

3543104 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
Product and Price Management 

3(3-0-6) 

3543105 กลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategies 

3(3-0-6) 

3543109 การตลาดโลก  
Global  Marketing 

3(3-0-6) 

3543402 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
Electronic-Commerce Marketing  

3(3-0-6) 

รหัสวิชา           ช่ือวิชา             น(ท-ป-ค) 
3544901 สัมมนาทางการตลาด 

Seminar in Marketing 
3(2-2-5) 

3544902 การวิจัยการตลาดท้องถ่ินสู่สากลเบื้องต้น  
Introduction to Local and Global Marketing Research 

3(2-2-5) 

  (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต                 
  รหัสวิชา        ช่ือวิชา           น(ท-ป-ค) 

3542104 
 
3542106 
 
3542301 
 
3543103 
 

การบริหารการค้าส่งและการค้าปลีก 
Wholesaling and Retailing Management 
การจัดซ้ือ 
Purchasing 
การบริหารการขาย  
Sales Management 
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Marketing Strategy for Small and Medium Enterprises 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 



3543107 
 
3543110 

การมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
Product Standards 
การจัดการการตลาดบริการ  
Service Marketing Management 

3(3-0-6) 
 

              3(3-0-6) 
 

  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวน    7  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
  (4.1) แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  รหัสวิชา        ช่ือวิชา          น(ช่ัวโมง) 

3544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด  
 Pre-practicum in Marketing 

2(90) 

3544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด  
 Professional Internship  in Marketing  

5(450) 

                 (4.2) แบบสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
3544803  การเตรียมสหกิจศึกษา 

 Pre - cooperative Education  
1(45) 

 
3544804  สหกิจศึกษา 

 Cooperative Education 
6(540) 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต  
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้า
กับรายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
10.  คําอธิบายรายวิชา   

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 
   Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถใน
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน   
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง  
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  



การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500131  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์  การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 



(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ  
ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก 
รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
2000110 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน



ปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
   

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)
   Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง การ
เสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ 
    
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)
   Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมี



ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรมยุค
ทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
   Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  
ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6)
   World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 



4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
   Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
   Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)
   Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

    ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น (ท–ป-ค) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  

Business  English 1 
  3(3-0-6) 

                    An introductory of Business English course in situations concentrating on inter-
office communication. Common business vocabulary and expressions through related 
business topics.  
 
 
 



1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       
Business  English 2 

  3(3-0-6) 

                  Pre-requisite  1551605 Business English 1 
                   Worldwide Business transactions both domestic and international trades. 
Engaging in simulated business transactions in various fields and situations, making agendas 
and minutes, company reports, product/service presentations, and business articles. 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2562302  กฎหมายธุรกิจ        

 Business  Laws 

3(3-0-6) 

                    หลักกฎหมายท่ัวไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อกฎหมาย
เก่ียวกับ   การส่งเสริม การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 

3521101  หลักการบัญชีช้ันต้น 1 
 Principles  of  Accounting 1 

3(2-2-5) 

                    เก่ียวกับความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของการจัดทํา
และนําเสนองบการเงินท่ีสมบูรณ์ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชี การ
วิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการข้ันต้นและข้ันปลาย การปรับปรุงรายการบัญชีซ่ึง
รวมถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การจัดทํางบการเงินของธุรกิจบริการ โดยครอบคลุม
ด้านภาษีอาการท่ีเก่ียวข้องกับรายการบัญชี และจริยธรรมของผู้ทําบัญชี 
3521102 หลักการบัญชีช้ันต้น 2       

Principles  of  Accounting 2 

3(2-2-5) 

                  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
                  ศึกษาวงจรบัญชีของธุรกิจซ้ือมาขายไป อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเน้นถึงระบบบัญชีสินค้า 
และหลักการบัญชีเก่ียวกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในตราสาร ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ตั๋วเงินจ่าย ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ส่วนของเจ้าของ รวมถึงการจัดทํา
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและระบบใบสําคัญ 

3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ       
Managerial  Accounting 

3(3-0-6) 

                  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3521102   หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
                  เก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านการวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนข้อจํากัดของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือ
การบริหาร โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบ
กระแสเงินสด  การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้เพ่ือวางแผนและตัดสินใจ การปรับระดับราคาในงบ
การเงินด้วยเลขดัชนี แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุนรวม และวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไร และการจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม 

 



    
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-ค) 
3531101 การเงินธุรกิจ        

Business  Finance 

   3(3-0-6) 

                  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
                  จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน  การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและโครงสร้างของ
เงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปันผล 
3541101 หลักการตลาด 

Principles  of  Marketing 

3(3-0-6) 

                  ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูล
การตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซ่ึง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ 
3543101 การบริหารการตลาด                    

Marketing  Management 

3(3-0-6) 

                  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด 
กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทาง
การตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ 

3561101 องค์การและการจัดการ                     
Organization  and  Management 

3(3-0-6) 
  

                  ถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าท่ีของการ
จัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและการควบคุม 
พร้อมท้ังนําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยังได้ศึกษาในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนา
องค์การ 
 

3562307 การบริหารการผลิต                  
Production  Management 

3(3-0-6) 

                  กระบวนการวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิตท่ีได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ตั้งแต่การ
พยากรณ์การผลิต การวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิต การตัดสินใจ การผลิต รวมถึงการเลือก
ทําเลท่ีตั้งโรงงาน การกําหนดตารางการผลิตและการจัดลําดับงาน การควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดซ้ือ         
การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต 

  รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-ค) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic  Management 
3(3-0-6) 

                   แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าท่ี ลักษณะและกระบวนการ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์



ขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การ
เสริมสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  

Micro Economics 1 
3(3-0-6) 

                  เก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู้ผลิต  อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาด ประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการ
ผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                      

Macro Economics 1 
3(3-0-6) 

                   พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การ
คลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3562501 สถิติธุรกิจ                             
Business  Statistics 

3(3-0-6) 

                  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการ
ใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ด้วย Microsoft  Excel 
 
        (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
3504101  จริยธรรมทางธุรกิจ                       

Business Ethics 
 3(3-0-6) 

                 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจต้องมีจริยธรรม  รวมท้ังการสร้างจริยธรรม
ในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร สร้างความตระหนักถึงความเป็นผู้ให้และมีจิตอาสาผ่านกิจกรรม
และศึกษากรณีตัวอย่างประกอบ 
 
    
รหัสวิชา       ช่ือและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ค) 
3542102 การตลาดเพ่ือท้องถิ่น  

Local Marketing 
3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความสําคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ค้นหาศักยภาพของชุมชน  เพ่ือการ
กําหนดกลยุทธ์การตลาด  ในการตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถ่ิน และพร้อมพัฒนาสู่สากล 
3542103 การบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน  

Marketing Channel and Supply Chain Management 
3(3-0-6) 

                ความหมาย  ความสําคัญของการบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน
เลือกคนกลางและบริหารช่องทางการตลาด  การจัดหาวัตถุดิบและสินค้า  การกระจายสินค้าและกรรมสิทธิ์ 
การบริหารการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ระบบสารสนเทศ และการบริการลูกค้า ท้ังระดับท้องถ่ินและ
ระดับสากล     



3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  
Consumer  Behavior 

3(3-0-6) 

                 ความหมาย แนวคิดและแหล่งข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการ
และกระบวนการตัดสินใจซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการวางแผนการตลาดให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย           

3542401 การส่ือสารการตลาด  
Marketing  Communication 

3(3-0-6) 

                 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้วยสื่อร่วมสมัย เพ่ือสร้างสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้าและสังคม 
3543102 การวางแผนการตลาด  

Marketing  Planning   
3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การกําหนดกลยุทธ์และกลวิธีการตลาด และการเขียนแผนการตลาด 
เพ่ือการนําเสนอสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจทุกระดับตลาด โดยใช้วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรณีศึกษา  
3543104 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  

Product  and  Price  Management 
3(3-0-6) 

                 บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารผลิตภัณฑ์และราคา แนวคิดและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริหารผลิตภัณฑ์และราคา กระบวนการบริหาร การกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
รหัสวิชา       ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ค) 
3543105 กลยุทธ์การตลาด   

Marketing Strategy                                   
3(3-0-6) 

                 ความหมายและความสําคัญของกลยุทธ์การตลาด ระดับกลยุทธ์การตลาด การกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาด เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการแสวงหาโอกาสตลาด รักษาตลาดและขยาย
ตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดไร้พรมแดน   
3543109 การตลาดโลก  

Global  Marketing 
3(3-0-6) 

                 หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์บริบท การวิจัยตลาด การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูร
ณาการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดระดับโลก 
3543402 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

Electronic Commercial  Marketing 
3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความสําคัญของการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดกลยุทธ์การตลาด 
การปรับใช้ระบบสารสนเทศการตลาด  เพ่ือการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์เครือข่าย
ทางสังคมสําหรับปฏิบัติงานการตลาด  
 
 



3544901 สัมมนาทางการตลาด  
Seminar in Marketing 

3(2-2-5) 

                 วิเคราะห์  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
3544902 การวิจัยตลาดท้องถิ่นสู่สากลเบ้ืองต้น 

Introduction to Local and Global Marketing  Research                                       
3(2-2-5) 

                 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยตลาดท้องถ่ิน กระบวนการวิจัย เพ่ือการแสวงหา
โอกาสและวิธีการแก้ไขปัญหาของตลาดท้องถ่ินเพ่ือยกระดับสู่สากล         
         

       (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหัสวิชา   ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3542104   บริหารการค้าส่งและค้าปลีก                       

  Wholesaling and Retailing Management 
    3(3-0-6) 

                 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หน้าท่ี ประเภท รูปแบบและแนวโน้มของการค้าส่งและค้าปลีก  
การวางแผนกลยุทธ์การซ้ือและขายผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าส่งและค้าปลีก 
3542106   การจัดซ้ือ  

  Purchasing 
3(3-0-6) 

                 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ของการจัดซ้ือ ศึกษาหลักการ และการบริหารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ การจัดรูปองค์การ วิธีการซ้ือแบบต่าง ๆ นโยบายการซ้ือหรือผลิตเอง การกําหนดและการตรวจสอบ
คุณภาพ  การกําหนดจํานวนท่ีจะซ้ือการพิจารณาและการกําหนดจังหวะเวลาในการซ้ือ  การเลือกแหล่งขาย
การเจรจาต่อรอง การขายพัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้วในกิจการ  และการซ้ือจากต่างประเทศ 
3542301   การบริหารการขาย  

  Sales Management 
3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความสําคัญ ความรับผิดชอบ เทคนิคการบริหารการขายในส่วนของการจัด
องค์การ  การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย  การฝึกอบรม  การกําหนดเขตการขาย  การกําหนด
โควตา  การจ่ายค่าตอบแทน  การประเมินผลพนักงานขาย และจรรยาบรรณของผู้บริหารการขาย      
3543103   กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  Marketing Strategy for Small and Medium Enterprises 
3(3-0-6) 

                 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบการดําเนินงานและการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสและการแข่งขันทางการตลาดรวมถึง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 
3543107   การมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

  Product Standards 
3(3-0-6) 

                 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและประเภทของการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
บทบาทขององค์การในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจ 
 
 



3543110 การจัดการการตลาดบริการ 
Service Marketing Management 

3(3-0-6) 

                ความหมาย  ความสําคัญของธุรกิจบริการ  ประเภทของธุรกิจบริการ การจัดการ อุปสงค์
และอุปทานบริการ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ คุณภาพบริการ ความ
ล้มเหลว และการฟ้ืนคืนบริการ และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาธุรกิจบริการ       

  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
  4.1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ชม.) 
3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด                                            

Pre - practicum in Marketing 
2(90) 

                 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริมสร้าง
คุณลักษณะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ  
ท้ังการวางแผนงาน  นําแผนงานไปปฏิบัติและติดตามผล  รวมท้ังการเสริมสร้างบุคลิกภาพนักการตลาด 
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด                                                      

Professional Internship in Marketing  
5(450) 

                 รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 
                 จัดให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในสถานประกอบการท้ังภาคเอกชนและ
รัฐบาล โดยมีผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 

  4.2.  แบบสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ชม.) 
3544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre - cooperative Education 
 1(45) 

                 จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ  ท้ังการ
วางแผนงาน  นําแผนงานไปปฏิบัติและติดตามผล  รวมท้ังการเสริมสร้างบุคลิกภาพนักการตลาด 
3544804 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

                 รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3544803  การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
                 จัดให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในสถานประกอบการท้ังภาคเอกชนและ
รัฐบาล โดยมีผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 

 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 


