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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
B.B.A. (Marketing)
3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ฝายการตลาด/ฝายขาย
(2) ผูจัดการรานคาปลีก
(3) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ฝายสื่อสารการตลาด/ประชาสัมพันธ
(4) ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ฝายจัดซื้อ
(5) นักการตลาด นักขาย นักสื่อสารการตลาด
(6) ผูบริหารงาน ฝายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1. นางขวัญฤทัย วงศกําแหงหาญ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย บธ.ม.(การตลาด), 2546
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายสุริยา นิตยมี
ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางจารุณี กมลขันติธร
ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นางชมพูนทุ โภคณิตถานนท
ตําแหนง อาจารย บธ.ม. (การตลาด), 2543
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นางผุสสดี วัฒนเมธา
ตําแหนง อาจารย บธ.ม. (การตลาด), 2546
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา ตลอดจนมีการลงทุน
จากตางประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลไดสนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนประเทศทางการคา การสงออก ภายใตกระแสทุนนิยมโลกาภิวัฒน สามารถแขงขันกับ
นานาอารยประเทศ ส ง ผลให เ กิ ด การกิ น ดี อ ยู ดี แ ก ป ระชาชนเห็ น ได จ าก นโยบายแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การกระจายรายได และความเจริญสูชนบทในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ อยางพอเพียง
ตอเนื่องและยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเตรียมบุคลากรทางดานการตลาด ที่พรอมแขงขันกับตางประเทศ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในต า งประเทศได โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (ASEAN)
โดยเน น การสร า งความรู ค วามเข า ใจด า นวั ฒ นธรรม ประเพณี การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษา
ความสามารถในการเจรจาตอรอง ความรอบรูเชิงวิชาการ การประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ
การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพการตลาดถือวาเปน
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในเชิ ง การแข ง ขั น ในระดั บ ประเทศ โดยอยู บ นรากฐาน
ของความเปนไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอก ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นา
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความ
พร อ ม ในด า นการตลาด เน น การประยุ ก ต ภ าคทฤษฏี ไ ปสู ภ าคปฏิ บั ติ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นั ก การตลาด ให รู จั ก การวิ เ คราะห ป ญ หาทางธุ ร กิ จ ต า งๆ สามารถปรั บ ตั ว ต อ สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจ ระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อันสอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด ว ยพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร คื อ (1)จั ด การศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มุ ง เน น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มี ค วามสามารถพร อ มเข า สู อ าชี พ (2) สร า งงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรมบนพื้ น ฐาน
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม
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ใหแกประเทศ (3) ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพ
อิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม การจัดทํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จึงเนนการผลิต
บุ ค ลากรที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได ทั น ที เป น บั ณ ฑิ ต พร อ มใช ห รื อ ที่ เ รี ย กว า บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ
(Hands-on) มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ มีจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) และใชเทคโนโลยีเปนฐาน
(Technology-Based Learning) เพื่อการพัฒนางานใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ ผูใชบัณฑิต
สามารถปรับตัวใหดํารงอยูไดภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนธุรกิจใช
เรียนรวมกันทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
กลุมวิชาแกนธุรกิจ ไดแก วิชา 03-211-101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
ทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดานเนื้อหาสาระ การเทียบโอนรายวิชา การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปนหลักสูตรที่มุงเนนเพื่อผลิตบัณฑิต
ใหมีความรูความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติดานการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถนําเทคโนโลยีทางดานการบริหารจัดการระบบ สารสนเทศ
ไปประยุ ก ต กั บ วิ ช าชี พ การตลาด สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ การเปลี่ ย นแปลงตามความก า วหน า
ทางวิชาชีพอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและสํานึกรูรับผิดชอบตอสังคม
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา มีความรูความสามารถเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจ
ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การติ ด ต อ ประสานงาน การตั ด สิ น ใจ การวางแผน การควบคุ ม และ
การใหคํา แนะนํ าแก บุค ลากรผู ป ฏิบัติ งาน การรวบรวมข อมู ล การวิ เ คราะห การติ ด ตามและ
ประเมินผลงานเพื่อเสนอผูบริหารระดับสูง
1.2.2 เพื่ อ ให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสามารถเป น ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ผู บ ริ ห ารด า นการตลาด การจั ด ซื้ อ และการพั ส ดุ การพยากรณ ธุ ร กิ จ
การบุคลากร และสามารถปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ไดศึกษาโดยตรง
1.2.3 เพื่อฝกอบรมใหมีความคิดริเริ่ม กิจนิสัยในการคนควาปรับปรุงตนเองใหกาวหนา
อยูเสมอ สามารถแกปญหาและตัดสินใจดวยหลักการและเหตุผล อํานวยการและปฏิบัติการดวย
หลักวิชาที่มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การแนะนํางานและการควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ
อั น จะก อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมายอย า งประหยั ด รวดเร็ ว ตรงต อ เวลาและมี คุ ณ ภาพ
ซึ่งสามารถวัดผลงานนั้นไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
1.2.4 เพื่ อ ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ความขยันหมั่นเพียร ความสํานึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด ความรับผิดชอบตอหนาที่
และสังคม ตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด  รายงานผลการประเมิน
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตร
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
 รายงานผลการประเมิน
สอดคลองกับความ
ความตองการของ
ความพึงพอใจในการใช
ตองการของอุตสาหกรรม
ผูประกอบการ
บัณฑิตของสถาน
และการเปลี่ยนแปลงของ
ประกอบการ
เทคโนโลยี
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
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 พัฒนาบุคลากรดานการ  สนับสนุนบุคลากรดาน
เรียนการสอนและบริการ
การเรียนการสอนให
วิชาการใหสามารถนํา
ทํางานบริการวิชาการแก
ความรูเชิงทฤษฎีไป
องคกรภายนอก
ประยุกตในการ
ปฏิบัติงานจริง

 ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารยใน
หลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม – ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบั บ ที่ 2
พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มีเวลาศึกษา 8 สัปดาห ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย(ม.6)หรือ สํ า เร็จ การศึก ษ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดานบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือเทียบเทา
(2) สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) วิ ชาเอกบริ หารธุ รกิ จ
ทุกสาขาวิชา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
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(2) เขาศึกษาโดยวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ/ระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับอุดมศึกษา
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรอยู
ในเกณฑ พอใช ซึ่งตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 มีอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอนดูแลเอาใจใส ใหคําแนะนําตาง ๆ และใหคําปรึกษา
อยางสม่ําเสมอ
2.4.2 มหาวิ ท ยาลัย ฯจั ด โครงการปรั บพื้ น ฐานความรู ข องนั ก ศึ ก ษาแรกเข า ในรายวิ ช า
ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร
2.4.3 อาจารย ผู ส อนพั ฒ นาการสอนโดยใช เ อกสารประกอบการเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ หรือมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเอกสารที่เปนภาคภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
(1) ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
105
105
105
105
105
ชั้นปที่ 2

-

105

105

105

105

ชั้นปที่ 3

-

-

105

105

105

ชั้นปที่ 4

105

210

315

105
420

105
420

รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

105
(2) ระดับปริญญาตรี 4 ป ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 3
105
105
105
105
ชั้นปที่ 4
105
105
105
รวม
105
210
210
210
คาดวาจะจบการศึกษา
105
105
105
-

105

2559
105
105
210
105
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

4,680,000 4,960,800 5,258,448 5,573,954 5,908,391
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เงินงบประมาณแผนดิน

700,000 750,000 800,000 850,000 900,000
รวมรายรับ
5,430,000 5,760,800 6,108,448 6,473,954 6,858,391
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
2559
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจา ยบุคลากร

5,095,649

5,350,432

24,928

26,174

27,483

3,811,184

4,001,744

18,644

19,577

20,555

0

0

0

0

0

162,008

170,108

793

832

874

9,068,841

9,522,284

44,365

46,583

48,912

ข. งบลงทุน

478,038

501,939

2,339

2,455

2,578

คาครุภัณฑ

1,707,277

1,792,641

8,352

8,770

9,208

รวม (ข)

2,185,315

2,294,580

10,691

11,225

11,786

รวม (ก) + (ข)

11,254,156

11,816,864

55,056

57,808

60,698

210

420

525

630

630

2. คาใชจาย
ดําเนินงาน
(ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

จํานวนนักศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
2.8 การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต รายวิ ช าและการลงทะเบี ย นเรี ย นข า มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

32
3
12
9
6
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก

91
37
36
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 2 = สาขาวิชาการตลาด)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)
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01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
 หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

3(2-2-5)

03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

3(3-0-6)

03-211-101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

03-311-101 การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

3(3-0-6)

03-311-103 หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
03-411-101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)

3(3-0-6)

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information Systems and Computer Usage in Business)
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

3(2-2-5)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 36 หนวยกิต ประกอบดวย
03-212-201 การจัดการธุรกิจสําหรับนักการตลาด
(Business Management for Marketer)
03-212-202 การวิเคราะหและการเขาถึงผูบริโภค
(Consumer Analysis and Consumer Insight)
03-212-203 การจัดการผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Management)

3(3-0-6)
1(0-2-1)

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

03-212-204 การจัดการการคาปลีก (Retailing Management)

3(2-2-5)

03-212-301 โลจิสติกสและการจัดการการจัดจําหนาย
(Logistics and Distribution Management)
03-212-302 หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Principles of Integrated Marketing Communication)
03-212-303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

03-212-304 การขายและการบริหารงานขาย (Selling and Sales Management)

3(2-2-5)

03-212-401 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)

3(3-0-6)

03-212-402 การวิจยั การตลาด (Marketing Research)

3(2-2-5)

03-212-403 กลยุทธและการวางแผนการตลาด
(Marketing Strategies and Planning)
03-212-404 การจัดการการตลาด (Marketing Management)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
03-213-308 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6(0-40-0)
(Co-operative Education in Marketing)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรื อมติ ของคณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตร ให เลื อกลงทะเบี ยนวิ ชาการฝ กงานทาง
การตลาด
03-213-309 การฝกงานทางการตลาด (Practice in Marketing)
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
แขนงวิชาการบริหารการตลาด
03-213-301 การบรรจุภัณฑ(Packaging)

3(3-0-6)

03-213-302

การจัดการการจัดซื้อ(Purchasing Management)

3(3-0-6)

03-213-303

การตลาดทางตรง (Direct Marketing)

3(2-2-5)

03-213-304

การตลาดธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business Marketing)

3(3-0-6)

03-213-305

การตลาดสินคาเกษตรกรรม (Agricultural Product Marketing)

3(3-0-6)

03-213-306

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
(Social and Environmental Marketing)
การศึกษาความเปนไปไดเพือ่ โครงการการตลาด
(Feasibility Study in Marketing Project)
สัมมนาปญหาการตลาด(Seminar in Marketing Problems)

3(3-0-6)

03-213-307
03-213-310
03-213-311

3(2-2-5)
3(2-2-5)

03-213-312

การสรางตราและการจัดการตราสินคา
(Brand Building and Brand Management)
การจัดการลูกคาสัมพันธ(Customer Relationship Management)

3(3-0-6)

03-213-313

การตลาดภูมภิ าคอาเซียน(ASEAN Community Marketing)

3(3-0-6)

แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด
03-214-301 การโฆษณาและการประชาสัมพันธทางการตลาด
(Advertising and Public Relations in Marketing)
03-214-302 การคิดทางการตลาดเชิงสรางสรรค
(Critical Creative Thinking in Marketing)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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03-214-303

การจัดการการสงเสริมการตลาด (Promotion Management)

3(3-0-6)

03-214-304

การตลาดกิจกรรม (Event Marketing)

3(2-2-5)

03-214-305

การสรางความโดดเดนและการสื่อสารตราสินคา
(Brand Identity and Brand Communication)
เทคนิคการนําเสนอทางการตลาด
(Presentation Techniques in Marketing)
การรณรงคการตลาดสื่อสังคมออนไลน
(Social Media Marketing Campaign)
การสื่อสารองคกร (Corporate Communication)

3(2-2-5)

03-214-306
03-214-307
03-214-308
03-214-309
03-214-310
03-214-311
03-214-312
03-214-313

การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจทางการตลาด
(Persuasive Communication in Marketing)
กลยุทธการเลือกสื่อแบบบูรณาการ
(Integrated Media Using Strategies)
สัมมนาปญหาการสื่อสารการตลาด
(Seminar in Marketing Communication Problems)
เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Production Techniques for Marketing Communication Media)
การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

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

แขนงวิชาการบริหารธุรกิจคาปลีก
03-215-301 การบริหารสินคาในธุรกิจคาปลีก (Retail Merchandising)

3(3-0-6)

03-215-302

3(3-0-6)

03-215-303
03-215-304

การบริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจคาปลีก
(Human Resource Management in Retailing)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

3(3-0-6)

03-215-305

กฎหมายและจริยธรรมทางการตลาด
(Law and Ethical Issues in Marketing)
การสงเสริมการตลาดในรูปธุรกิจคาปลีก (Retail Promotion)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

03-215-306

ธุรกิจคาปลีกที่ไมมีรานคา (Non-store Retailing)

3(3-0-6)

03-215-307

การบริหารสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandising)

3(3-0-6)

03-215-308

สัมมนาปญหาการตลาดคาปลีก (Seminar in Retail Marketing problems)

3(2-2-5)
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 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ศึกษาดวย
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย
3
3
0
6
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุมสังคมศาสตรและ
01-xxx-xxx
มนุษยศาสตร
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

03-211-101 หลักการตลาด

3

3

0

6

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค

3

3

0

6

19
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

18

2

37

รวม

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

3

3

0

6

01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

03-311-101 การภาษีอากร

3

3

0

6

03-311-103 หลักการจัดการ

3

3

0

6

03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค

3

3

0

6

19

18

2

37

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-111-101 หลักการบัญชี

3

2

2

5

03-212-201 การจัดการธุรกิจสําหรับนักการตลาด

3

3

0

6

03-212-202 การวิเคราะหและการเขาถึงผูบริโภค

3

2

2

5

รวม

18

16

4

34

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-114-102 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

2

2

5

3

3

0

6

03-212-203 การจัดการผลิตภัณฑและราคา

3

3

0

6

03-212-204 การจัดการการคาปลีก

3

2

2

5

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

รวม

18

16

4

34

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

ทฤษฎี ปฏิบัติ

18

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

03-212-301 โลจิสติกสและการจัดการการจัดจําหนาย

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-212-302 หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
03-212-303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด

3
3

3
2

0
2

6
5

03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1

3

3

0

6

03-21x-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

03-21x-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

03-411-101 การเงินธุรกิจ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-212-304 การขายและการบริหารงานขาย

3

2

2

5

03-21x-xxx วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

03-21x-xxx วิชาชีพเลือก 4

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

19

x

x

x

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

6

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

6

0

40

0

หนวยกิต

03-213-308 สหกิจศึกษาทางการตลาด
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ทฤษฎี ปฏิบัติ

19

03-212-401 การตลาดระหวางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-212-402 การวิจยั การตลาด

3

2

2

5

03-212-403 กลยุทธการตลาดและการวางแผน
การตลาด
03-212-404 การจัดการการตลาด

3

3

0

6

3

3

0

6

12

11

2

23

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 13
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
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01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ภาษาไทย ความรูทั่ ว ไปในการนํา เสนอ องค ป ระกอบ
การนําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือก
สื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั งสื อ ราชการ การเขี ย นรายงาน
การประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ
การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements

21

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํ า นวนและโครงสร า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะนํ า ตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช ภ าษาระดั บ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช ภ าษาให ถู ก ต อ งตามสถานการณ ต า งๆได
อยางเหมาะสม ไดแก การเปรียบเทีย บ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวั นและการเตือน
การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and
study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท และ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนก
ประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
และบทคัดยอ

22

English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นอาชี พ ต า งๆ การพบปะผู ค น
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึง
เปา หมายและการตั ด สิ น ใจทํ าธุ ร กิจ การตอ วา และการแกป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการดํา เนิน ธุ รกิ จ
การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบ และ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main
ideas and reading techniques
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives;
listening simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the
questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึก
รายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and
tool using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance
forms; expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณ ต า งๆในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ถู ก ต อ งตามวั ฒ นธรรม
ของเจา ของภาษา
ได แ ก การทั ก ทายและแนะนํ าตั ว คํ า แนะนํ า การสนทนาทางโทรศั พ ท
การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
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Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอ
ขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important
information; presenting information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพืน้ ฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading
short messages; making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
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Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิชาการแปลพื้ นฐานและฝก การแปลขอความจากภาษาจีน เป นภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั ้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปล
เชิงธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น ทางสั ง คมศาสตร สั ง คมกั บ วั ฒ นธรรม พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย
ในสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
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01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and
human relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human
relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตั ว อย า งและการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารทางข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย
การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสร า งแนวคิ ด และเจตคติ ข องตนเอง ภาระหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของบุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at
various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
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01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from
socioeconomic, application of sufficiency economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผู ประกอบวิ ชาชี พต อการกาวลวงในสิทธิ สวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กํา เนิ ดสมาคมประชาชาติ แ หงเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (อาเซีย น) แนวคิด การ
รวมกลุ ม ประเทศอาเซี ย น บทบาทและปฏิ ญ ญาอาเซี ย น ข อ กํ า หนดที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
และกฎบั ต รอาเซี ย น เป า หมายและความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาด า นการเมื อ งและความมั่ น คง
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
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Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development
in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for
conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษา
คนควา การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography

30

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พัน ธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา
และความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสัง คม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต อ บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human
relationship and personality; perfect personality development
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางาน
และพฤติ ก รรมการทํ า งาน บุ ค ลิก ภาพ การปรับ ตั ว และสุ ขภาพจิ ต มนุ ษ ย สัม พัน ธแ ละสื่อ สาร
เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ความน า จะเป น ตั ว แปรสุ ม และการแจกแจง
ตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
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02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส ว น สั ด ส ว น ร อ ยละ
และการประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and
application; area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี
ในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ สิ่งแวดล อม การอนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural
resources and environment; environmental impact assessment and environment managemen
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1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
และการปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ กีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management
of team sports; sports injuries and first aid
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01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝก ทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขัน
กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํา คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่ อ การฝ ก อบรม เกมส นั น ทนาการ การอยู ค า ยพั ก แรม กั บ การเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการ
ตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types
of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นั น ทนาการในการฝ ก อบรม ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช ใ นการฝ ก อบรม
และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ
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General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและ ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงิน
สําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีเงินสด และระบบใบสําคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting
framework; principles and process of recording journal by double entries; recording of
accounting cycle; financial statements for merchandising and service firms; accounting for cash;
and voucher systems
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : - 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ ความสํ า คั ญ ของการบั ญ ชี
เพื่อการจัดการ งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ
การจัด ทํารายงานเสนอฝ า ยบริห าร ความสัมพั นธร ะหวางตน ทุน ปริมาณ กํา ไร การใชขอมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะหการลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit;
accounting information use for decision making; and investment analysis
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03-211-101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาด กิ จ กรรมและหน า ที่ ท างการตลาด การแบ ง ตลาด ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการซื้ อ
แตละตลาด สวนประสมทางการตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมทางการตลาด
กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูลทางการตลาด การตลาด
สํา หรับธุ รกิ จ บริก าร การตลาดทางตรง การตลาดระหวา งประเทศ การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing and economy; developing marketing
concepts, activities and functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying
behavior; marketing mix; influence factors to marketing mix decisions; appropriate marketing
strategies for each marketing mix; marketing information systems; services marketing; direct
marketing; international marketing; application of new technology to marketing activities; ethical
and social responsibilities
03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษี
อากร ตามประมวลรัษ ฎากร ภาษี เ งิน ไดบุ คคลธรรมดา ภาษีเ งิ น ไดนิ ติ บุคคล ภาษีมู ลค า เพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection in
accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax;
specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
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03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา ละเมิด
ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา
และทรัพยสินทางปญญา
Introduction to general law; things; juristic acts; contracts; violation; sale; hire
of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage; agency;
brokerage; and intellectual property
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้ น ฐานการประกอบธุ ร กิ จ แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วั ฒ นาการทางการจั ด การ
สภาพแวดล อมองคก าร การวางแผน การจัดองคก าร การบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย การชี้นํ า
การควบคุม เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Basic of elements in doing business; concepts, theories and development in the
management; organizational environment; planning; organizing; human resources
management; leading; controlling; modern management techniques
03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดยวิธี
การตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุมสินคา
คงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส แบบจําลอง
แถวคอย และการจําลองสถานการณ
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Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific
decision-making methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control;
linear programming; project management techniques; games theory; queuing model; and
simulation
03-411-101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสํ า คั ญ ของการเงิ น ขอบเขต บทบาท และหน า ที่
ของฝายการเงิน รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน
หลักการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหา
เงินทุนของธุรกิจ
Meanings, and the importance of business finance, scope, roles and functions of
financial department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principle
of working capital management and capital budgeting; value of money; financial structure and
financing business funds
03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา ความ
ยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไร
จากการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ
รวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
General knowledge of microeconomics; demand, supply and pricing; elasticity of
demand and supply; theory of consumer behavior; production theory; cost; income and profit from
production; pricing and quantity of output in perfect competitive market and imperfect competitive markets
including factors of production
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03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณรายได
ประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ การเงิน
การธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝดกับ
การแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of macroeconomics; meanings and computation of national
income, components of national income; computing of national income equilibrium; Money and
banking; public finance; employment , inflation and deflation along with macroeconomics
problems; international economics; and economic development
03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศตอการจัดการธุรกิจ ชนิดของระบบ
สารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน การใชระบบเครือขายและบริการบนอินเตอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใช
โปรแกรมประยุกตในปจจุบัน
Meanings and roles of information systems on business management; types of
information systems used in organizations; application of computer in business; current computer
technology; usage of network system and the Internet services; usage of operation systems and
current application software
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03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การอานและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Reading and writing English business letters: letters of enquiry, enquiry reply
letters, purchase order letters, purchase order reply letters, complaint letters, replies to complaint
letters, collection letters, and application letters, writing resumes and electronic-mails
03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียม
ความพรอมกอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียน
รายงานและการนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Meanings, importance, background and development of co-operative education;
preparation for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and
presentation

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
03-212-201 การจัดการธุรกิจสําหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
Business Management for Marketer
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทและการประกอบธุ ร กิ จ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางธุรกิจ ทรัพยากรทางการตลาด การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหาร
สินเชื่อ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การวิเคราะหธุรกิจ และการจัดทําแผนธุรกิจ
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Meanings, importance, classification and entrepreneurship; business resource
management; marketing resources; financial and budget management; credit management;
business environment; business analysis; business plan
03-212-202

การวิเคราะหและการเขาถึงผูบ ริโภค
3(2-2-5)
Consumer Analysis and Consumer Insight
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: วิเคราะหการตัดสินใจของผูบริโภคและการเขาถึงผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค การพั ฒนากลยุทธการตลาดเพื่อเขาถึงผู บริโ ภค และพฤติกรรมของผูบริโ ภค
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ การอภิ ป รายถึ ง การเข า ถึ ง ผู บ ริ โ ภค และพฤติ ก รรม
ของผูบริโภคที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
Consumer decision analysis and consumer insight; consumer buying decision
process; marketing strategy development for consumer behavior and consumer insight; factors
influencing consumers buying decision making; discussion the consumer behavior and consumer
insight on marketing strategy
03-212-203

การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย บทบาท ความสําคัญของผลิตภัณฑและราคาในการจัดการการตลาด
การจัดการผลิตภัณ ฑ การพัฒนาตลาดเปาหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณ ฑ
การพัฒนากลยุทธวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑใหม การจัดการราคา
การกําหนดราคาในสถานการณตาง ๆ การเลือกใชกลยุทธและเทคนิคดานราคาที่มีประสิทธิภาพ
ตอการพัฒนาสวนแบงทางการตลาดและจริยธรรมในการกําหนดราคา
Meanings, roles and importance of product and price management in the market
place; product management; development targeting; decisions about product mix; development of
product life cycle; new product development and management; cost management; pricing in
different situations; choosing strategies and techniques by which cost effectively develop market
share and ethical pricing
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03-212-204

การจัดการการคาปลีก
3(2-2-5)
Retailing Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การดําเนินงานการคาปลีก ประเภทธุรกิจการคาปลีก สวนประสมการคาปลีก
กลยุ ท ธ ก ารตลาดเพื่ อ การแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ การค า ปลี ก การควบคุ ม และวางแผนคลั ง สิ น ค า
การจัดการราน การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังราน นโยบายสินคา โลจิสติกสสําหรับการคาปลีก
การนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นธุ ร กิ จ การค า ปลี ก จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
การบริหารจัดการรานคาปลีกและการฝกปฏิบัติทําแผนธุรกิจคาปลีก
Retail business operation; types of retail businesses; retailing maketing mix;
marketing strategies for retailing competition; inventory planning and controlling; store
management; retail site selection; store layout; merchandising policies; logistics for retailing;
retailing technology; ethical issues in retail businesses; problems of retailing management;
practicing in retail business plan
03-212-301

โลจิสติกสและการจัดการการจัดจําหนาย
3(3-0-6)
Logistics and Distribution Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย หลักการ ความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการจัดจําหนาย
ผลกระทบของการจัด จําหนา ยและโลจิสติก สตอธุรกิจ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม
การเคลื่อ นย ายและการเก็บรั ก ษาจากผูผลิ ตจนถึงลู ก ค า แนวคิด เกี่ยวกั บโลจิสติก สแ ละการจัด
จํ า หน า ย การกํ า หนดนโยบายและการวางแผนการจั ด จํ า หน าย ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ
ในการกํ า หนดนโยบายจั ด จํ า หน า ย เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นระบบ
โลจิสติกสและการจัดการการจัดจําหนายอยางมีประสิทธิภาพ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Meanings, principles and importance of logistics and distribution management;
impact of distribution and logistics on business; planning, implementing, controlling of
merchandise movement and storing from producer to final customer; logistics concept and
distribution; concept planning and distribution policies; factors affecting on decision making in
distribution policy determination; techniques and tools; technology for logistics and distribution
management effectively and case studies
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03-212-302

หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles of Integrated Marketing Communication
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ การจั ด องค ก รสํ า หรั บ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะ
สําหรับการตัดสินใจเขาสูตลาดใหม สิ่งแวดลอมของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด สื่อตาง ๆ ที่ใชสําหรับการสื่อสารการตลาด การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
การวางแผนการรณรงคสื่อสารการตลาด และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Principles of IMC (Integrated Marketing Communication); organizing for IMC;
marketing communication strategy; marketing communication planning appropriate with decision
making in the new marketplace; IMC environment; IMC tools; IMC media; measuring IMC;
performance campaign planning and case studies
03-212-303

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ขอมูลการตลาด แนวคิด บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใชระบบสารสนเทศในงานการตลาด
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานการตลาด โปรแกรมที่ชวยจัดการสายงานของธุรกิจใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา และ โปรแกรมการบริหารความสัมพันธลูกคา
การวิเคราะหและนําขอมูลทางการตลาดไปใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
Marketing information, concepts; roles and functions of marketing information
system; development process of marketing information system; using information system in
marketing; marketing software package; SAP program (Systems, Applications and Products in
Data Processing) CRM program (Customer Relationship Management); analyzing and using
marketing data for executive decision making
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03-212-304

การขายและการบริหารงานขาย
3(2-2-5)
Selling and Sales Management
รายวิชาที่เรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียบควบคู : ทฤษฎีการขาย หลักการขาย เทคนิคการขาย การขายอยางมืออาชีพ การวางแผน
การขาย เทคนิ ค การฝ ก ปฏิ บั ติ ข าย กลยุ ท ธ ใ นการขายและการบริ ห ารงานขาย สิ่ ง แวดล อ ม
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการซื้ อ และกระบวนการขายในแผนการขาย การจั ด องค ก รการขาย
การพยากรณ ก ารขาย การกํ า หนดเขตขาย การกํ า หนดโปรแกรมการขาย การประเมิ น ผล
และการควบคุมโปรแกรมการขาย
Selling theories; principles and selling techniques; professional selling; sales
planning; practicing selling techniques; sales strategy and management; environment influencing
on the buying and selling process for sales planning; sales organizing; sales forecast; sales
territories; implementation of sales program; evaluating and controlling the sales program

03-212-401

การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกทั ศ นก ารตลาดระหว างประเทศ สิ่ ง แวดลอ มทางวั ฒ นธรรม สิ่ง แวดลอ ม
ทางสั ง คม วั ฒ นธรรมองค ก ร การเมื อ ง กฎหมาย โอกาสทางการตลาด การรวมกลุ ม การค า
ระหวางประเทศ การรวมกลุมเศรษฐกิจ การพัฒนากลยุทธสวนประสมการตลาดระหวางประเทศ
และกลยุทธในการเขาสูตลาดระหวางประเทศ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Perspective on international marketing; cultural and social environment of
international markets business customs in international marketing political environment law
environment market opportunities; emerging markets multinational market and market group;
developing international marketing strategies implementing international marketing strategies
and case studies
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03-212-402

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
รายวิชาที่เรียนมากอน : 03-211-101 หลักการตลาด
02-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย การตลาดในการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ
กระบวนการวิ จั ย การตลาด การกํ า หนดข อ เสนอโครงการวิ จั ย การกํ า หนดงบประมาณ
และการบริหารโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกใชเทคนิคการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม
วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง การเก็ บ ข อ มู ล การประมวลผลข อ มู ล ด ว ยเทคนิ ค ทางสถิ ติ โ ดยโปรแกรม
สําเร็จรูป การแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม
Roles and importance of marketing research in business operation; marketing
research process; research proposal; research management and budgeting; research methodology
and techniques; sampling; data collecting; analyzing by using statistic techniques software;
research report; field survey practices
03-212-403

กลยุทธและการวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies and Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลยุ ท ธ ก ารตลาด การวางแผนการตลาด การวิ เ คราะห ส ถานการณ ต า งๆ
การวิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง ป ญ หา โอกาสและอุ ป สรรค การกํ า หนดส ว นแบ ง ตลาด
กํ า หนดตลาดเป า หมาย กํ า หนดตํ า แหน ง ผลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ ร าคา
กลยุทธการจัดจําหนาย การจัดการหวงโซอุปทาน กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การใช ข อ มู ล เพื่ อ การวางแผนและตั ด สิ น ใจ การควบคุ ม และการปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ กํ า หนดไว
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Marketing strategies and planning; situation analysis; SWOT analysis;
segmentation; targeting; positioning; product strategy; price strategy; distribution strategy;
supply chain management; IMC strategy; utilization of information for planning and decision
making; marketing implementation controllability and case studies
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03-212-404

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาทของการตลาดในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แนวความคิ ด การจั ด การการตลาด
การวิเคราะหปญหา โอกาสทางการตลาด การกําหนดและการพัฒนาตลาดเปาหมาย การกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ การใชประโยชนจากขอมูลการตลาดในการวางแผนและควบคุมประเมินผล
การพั ฒ นากลยุ ท ธ ส ว นประสมทางการตลาด การใช เ ทคโนโลยี ใ นการจั ด การการตลาด
การเลือกกิจกรรมทางการตลาดโดยคํานึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม การแกปญหา
ดวยการใชกรณีศึกษาทางการตลาด
Roles of marketing in business operation; marketing management concepts;
problem analysis and searching for marketing opportunities targeting and positioning; usage in
the information of market planning and evaluating analyzing topic such as developing marketing
mix strategies; using technology for marketing management selecting market activities in terms
of ethical and social responsibility decision making; solving the marketing problems by case
studies
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
03-213-308 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6(0-40-0)
Co-operative Education in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ตามขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทํา และนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา
Working in a job position focusing on each student’s area of concentration under
cooperative education guidelines and regulation; 16-week duration of co-operative education
including completion of co-operative education report process
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03-213-309

การฝกงานทางการตลาด
3(0-40-0)
Practice in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝกงานในองคกรตาง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชา โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และนักศึกษาตองจัดทํารายงานสรุปผล
การฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in organization or companies relating of marketing for not less
than eight weeks with students’ summary report after training
2.3.1 แขนงวิชาการบริหารการตลาด
03-213-301 การบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Packaging
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวความคิ ด และหน า ที่ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ ส ว นประกอบต า งๆ ของบรรจุ ภั ณ ฑ
ความสัมพันธของบรรจุภัณฑตอกิจกรรมทางการตลาด ชนิด และประเภทของบรรจุภัณฑ
บรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การตลาดและการส ง ออก วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ การออกแบบ
และการผลิตบรรจุภัณฑ กฎหมายและสิ่งแวดลอม
Concepts and functions of packaging; components of packaging; the relationship
between packaging and other marketing activities; classification of packaging; packaging for
marketing and exporting; packaging materials; package design and production; regulation and
environment
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03-213-302

การจัดการการจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐาน หลั ก การและการบริ ห ารงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ ทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การจั ด องค ก รหน ว ยงานจั ด ซื้ อ นโยบายการจั ด ซื้ อ การกํ า หนดจํ า นวน
ที่ จ ะซื้ อ การพิจ ารณาจั ง หวะและชว งเวลาในการซื้อ การควบคุม และการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การเลือกหาแหลงขาย วิธีการจัดซื้อแบบตางๆ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือโปรแกรม
สําเร็จรูปมาใชการจัดซื้อ นโยบายการผลิตหรือซื้อ การจัดหาเงินทุนในการซื้อ และกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวของ
Basic knowledge and principles of purchasing management in private sector and
state enterprises; organizing a purchasing department; purchasing policy at the right place and at
the right time with the right quality and quantity inspecting and controlling quality; selecting
suppliers choosing supply sources purchasing techniques; using technology, innovation or
software for purchasing; production and purchasing policies; budgeting of purchasing; case
studies
03-213-303

การตลาดทางตรง
3(2-2-5)
Direct Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสําคัญของการตลาดทางตรง ลักษณะของการตลาดทางตรง
การจัดทําบัญชี รายชื่อลูกคา ฐานขอมูลของลูกคา ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค การวางแผน
กลยุทธการตลาดทางตรง การกําหนดภาพลักษณ การพัฒนาและจัดการขายแบบไมตองอาศัย
หนาราน การเสริมบุคลิกของการนําเสนอในรูปแบบการตลาดทางตรง การขายทางไปรษณีย
การใชแค็ตตาล็อก การใชเครื่องจักร การขายผานระบบออนไลน การขายตรงแบบหลายชั้น
Meanings and importance of direct marketing; characteristics of direct
marketing; customer account; customer database; consumer behavior; direct marketing strategy
planning; image setting; development and operating in non-store retailing; door to door retailing
mail-order selling; catalog marketing; vending machines; online marketing; multi-level marketing
(MLM)
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03-213-304

การตลาดธุรกิจกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Business to Business Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวความคิ ด ทั่ ว ไปของตลาดธุ ร กิ จ กั บ ธุ ร กิ จ ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ
ของการตลาดธุรกิจ ผูซื้อในตลาดธุรกิจ พฤติกรรมการซื้อในตลาดธุรกิจ การแบงสวนตลาด
และการกํ า หนดตลาดเป า หมายของตลาดธุ ร กิ จ กั บ ธุ ร กิ จ การวางแผน และกํ า หนดกลยุ ท ธ
ของสวนประสมทางการตลาด บทบาทของภาครัฐที่มีตอการตลาดธุรกิจและแนวโนมการตลาด
ธุรกิจกับธุรกิจ
General concept of B2B (business to business) marketing; characteristics and
importance of B2B marketing; buyers in the B2B market; buying behavior; market
segmentation and market targeting; planning and setting marketing mix strategy; roles of
government on B2B and trend of B2B marketing
03-213-305

การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
Agricultural Product Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ระบบของการตลาดสินคาเกษตร ลักษณะและประเภทของสินคาเกษตรกรรม
ปญหาของสินคาเกษตรกรรมในตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอสวนประสมทางการตลาด กลยุทธการตลาดของสินคาเกษตร สถาบัน องคกรหรือภาครัฐ
ที่มีบทบาทในการแกปญหาการตลาดสินคาเกษตรกรรม
Systems and characteristics of agricultural products; problems of agricultural
products in local and international markets; factors influencing the marketing mix; marketing
strategies for agricultural products; roles of institutional and government sectors in solving
agricultural product problems
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03-213-306

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Social and Environmental Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาท ความสําคัญและแนวความคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
การปรับส วนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับการตื่นตัวของผูบริโภคที่มีตอสิ่ งแวดลอม
ปญหาตางๆที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่เปนพิษทางน้ํา ทางอากาศ ทางดินอันเกิดจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ การออกแบบเครื่องมือทางการตลาดเพื่อแกไขปญหา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Roles, importance and concepts of social and environmental marketing;
adjustment of marketing mix which is related consumer environment; problems of water
pollution; air pollution and soil pollution; marketing tools design to solve the problems; case
studies
03-213-307

การศึกษาความเปนไปไดเพือ่ โครงการการตลาด
3(2-2-5)
Feasibility Study in Marketing Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาทและความสําคัญของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการการตลาด
วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน และภายนอกองคกรที่มีผลตอความเปนไปไดของโครงการในระดับ
จุลภาค และมหภาค การริเริ่มโครงการ การวางแผน จัดทําและปฏิบัติตามแผนของโครงการ
การประยุกตเครื่องมือทางการเงินในการศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการการตลาด
Roles and importance of feasibility study in marketing project; analyzing the
relationship between internal and external factors in terms of micro and macro levels; project
initiation, planning, and implementation; applying of financial tools for feasibility study in
marketing project
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03-213-310

สัมมนาปญหาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Problems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-211-111 หลักการตลาด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: อภิปรายเกี่ยวกับปญหาตางๆ ดานการตลาดเนนการประยุกตความรูที่นักศึกษา
เรียนรูจากวิชาตางๆ และจากการคนควาเพิ่มเติมนําไปใชในการวิเคราะหสถานการณ วิเคราะห
ขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางมีระบบ เสริมสรางความคิดริเริ่ม ความกระตือรือรน
ในการแสดงความคิดเห็นที่มีระเบียบหลักเกณฑ ดวยการนําเทคนิคตางๆ ในการสัมมนาปญหา
ทางการตลาดมาใชเพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณเสมือนหนึ่งการดําเนินงานธุรกิจจริง
Debate of marketing problems emphasizing on applying the knowledge students
acquired from various subjects and further research in circumstance; analysis of environment and
information for systematic decision making; systematic analysis to support students creative
thinking enthusiasm to present ideas marketing techniques to discuss; solve problems like doing
a real business in the real marketplace
03-213-311

การสรางตรา และการจัดการตราสินคา
3 (2-2-5)
Brand Building and Brand Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาทและความสําคัญของตราสินคา องคประกอบของตราสินคา กระบวนการ
สร า งตราสิ น ค า เอกลั ก ษณ ข องตราสิ น ค า ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค า
การสร า งคุ ณ ค า
ของตราสินคา การจัดการสวนประสมทางการตลาดเพื่อสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก การกําหนด
กลยุทธและการวางแผนตราสินคา กรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสรางตราสินคาและการจัดการตราสินคา
Roles and importance of strong brand building; process of brand building,
creating brand equity, brand elements, brand identity; brand idea; managing marketing mix for
brand awareness in competitive dynamics; brand planning; brand strategies and case studies for
brand building and brand management
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03-213-312

การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาทและความสํ า คั ญ ของการจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ กลยุ ท ธ ก ารสร า ง
ความสัมพันธตอลูกคา การสรางความภักดี การวิเคราะหผลกําไรจากลูกคาแตละรายเพื่อจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสม การนําระบบการจัดการลูกคาสัมพันธไปประยุกตใชในสถานการณจริง
อยางมีประสิทธิภาพ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Roles and importance of customer relationship management; customer
relationship strategies; customer loyalty; customer profitability analysis; adaptability of CRM
system in the real business situation; case studies
03-213-313

การตลาดภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community Marketing
รายวิชาที่เรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสํ า คั ญ ของตลาดภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี ต อ ประเทศไทย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปจจัยที่เปนขอไดเปรียบ
เชิ ง การแข ง ขั น ของอาเซี ย น การวิ เ คราะห ภู มิ ภ าคอาเซี ย นในด า นศั ก ยภาพทางการตลาด
และการรวมกลุมเศรษฐกิจ การนําเขาและสงออกในภูมิภาคอาเซียน โอกาสและนโยบายทางการคา
ของตลาดภูมิภาคอาเซียนตอประเทศไทย กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของการตลาดในภูมิภาคอาเซียน
Roles and importance of ASEAN community market to Thailand; general
knowledge of AEC (ASEAN Economic Community); ASEAN’s competitive advantages;
analysis of ASEAN market potential and economic; import and export in ASEAN; opportunities
and trade policies of ASEAN community marketing that impact on Thailand; real cases related to
ASEAN community marketing
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2.3.1 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด
03-214-301 การโฆษณาและการประชาสัมพันธทางการตลาด
3(3-0-6)
Advertising and Public Relations in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎี หลั ก การโฆษณา หลั ก การประชาสั ม พั น ธ และแนวคิ ด ในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร การวางแผนรณรงค โ ฆษณา การวางแผนการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ
การวิเคราะหผูบริโภคในฐานะเปนผูรับสาร กระบวนการทางการตลาดที่มีผลตอการดําเนินการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ การเลือกสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ การกําหนดงบประมาณ
การประเมินผลกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
Theories and principles of advertising, public relations and concepts of mass
communication; advertising campaigns; and public relations campaigns; analyzing customer as a
receiver; marketing process affecting on advertising and public relations; selecting advertising
and public relations; budgeting evaluating law and ethics about advertising and public relations
03-214-302

การคิดทางการตลาดเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Critical Creative Thinking in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ การวิเคราะหอยางเปนระบบ
ในเชิ ง การตลาด การพั ฒ นาการคิ ด สร า งสรรค สํ า หรั บ งานโฆษณาและงานสื่ อ สารการตลาด
การบูรณาการระบบความคิดสรางสรรคทางการตลาดใหเขากับตัวนักศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
ธุ ร กิ จ การคิ ด นอกกรอบอั น เป น การพั ฒ นาตนเองนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นางานทางด า นการตลาด
อยางเปนรูปธรรมและปฏิบัติได
Development for systematic creative thinking; systematic analysis in marketing;
creativity development for advertising and marketing communication; integration of creative
thinking in marketing for students, society, economy, business; lateral thinking to develop careers
in the real marketplace in a practical way
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03-214-303

การจัดการการสงเสริมการตลาด
3(3-0-6)
Promotion Management
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สวนประสมการสงเสริมการตลาด การกําหนดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
ตอการจัดการการตลาด การกําหนดการรณรงคการสงเสริมการตลาด การวางแผน การจัดการ
การเลือกสื่อและเครื่องมือสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม การประเมินผลและการควบคุมโปรแกรม
การสงเสริมการตลาดใหประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Promotion mix; specific activities involved in managing marketing; promotional
management campaign; promotional planning; promotional management; evaluating and
controlling of promotional program successfully; case studies
03-214-304

การตลาดกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสําคัญของการตลาดกิจกรรม ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
กิจกรรม การกําหนดกลยุทธและยุทธวิธีของการตลาดกิจกรรม การวางแผนการดําเนินงานรณรงค
กิจกรรมทางการตลาด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑและบริการ การตลาดกิจกรรม
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
Roles and importance of event marketing; general knowledge of event
marketing; strategies and tactics of event marketing; planning for event marketing campaign;
organizing corporate events; product and service events; contemporary and trendy; trend of event
marketing
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03-214-305

การสรางความโดดเดนและการสื่อสารตราสินคา
3(2-2-5)
Brand Identity and Brand Communication
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางตราสินคา การสรางตราสินคาใหมีอัตลักษณที่โดดเดน และมีเอกลักษณ
ที่แตกตางจากคูแขงขันในตลาด ความสําคัญของการสื่อสารตราสินคา แนวคิดเรื่องการสื่อสาร
การตลาดแบบใหม การเลือกใชชองทางการสื่อสารตราสินคาหรือการเลือกใชสื่อ เชน การใช
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ป า ยโฆษณา สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การใช กิ จ กรรมพิ เ ศษ
ทางการตลาด สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน
Building brand identity and brand communication techniques; the process of
crafting brand identity and differentiation brand; importance of brand communication concepts of
new marketing communication; selecting brand communication channels such as printed media,
billboard, electronic media, e-commerce, event marketing, mobile media, digital media, social
media
03-214-306

เทคนิคการนําเสนอทางการตลาด
3(2-2-5)
Presentation Techniques in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสํ า คั ญ ของการนํ า เสนอ ขั้ น ตอนในการนํ า เสนอ เทคนิ ค
การสื่อสารเพื่อการนําเสนอ สื่อและประสิทธิภาพของสื่อแตละชนิดตอการรับรู เทคนิคการใช
อุ ป กรณ นํ า เสนอ การวิ เ คราะห ก ลุ ม เป า หมาย การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป
ในการนําเสนอ การเตรียมตัวผูนําเสนอ การใชภาษาอยางเหมาะสมในการนําเสนอและการโตตอบ
และการประเมินผลการนําเสนอ
Roles and importance of presentation techniques; processes of presentation
communication techniques for presentation; perception of media and equipment techniques for
presentation; target group analysis; using software for presentation; preparation for presentation;
using the right language for presentation and correspondences; evaluating of presentation
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03-214-307

การรณรงคการตลาดสื่อสังคมออนไลน
3(2-2-5)
Social Media Marketing Campaign
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ค ว า ม เ ป น ม า ข อ ง เ ค รื อ ข า ย สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น ท ฤ ษ ฎี เ ท ค โ น โ ล ยี
การสื่อสาร ผลกระทบของชุมชนสังคมออนไลนเพื่อสรางมูลคาทางการตลาด อาทิ ทวิทเตอร
เฟชบุค ไลน บีบีเอ็ม บล็อคกิ้ง เปนตน พัฒนาความสามารถของนัก ศึกษาในการสรางสรรค
คิ ด และออกแบบสื่ อ สั ง คมออนไลน เ พื่ อ การรณรงค ท างการตลาดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล การสรางทักษะในการสรางสรรค ประยุกต และบูรณาการเครื่องมือสื่อสังคม
ออนไลนใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการตลาด
History of social media, theories and technology; impact of social media
creating value-added marketing such as Twitter, Facebook, Line, BBM, Blogging and etc;
developing the students’ ability to effectively and successfully create a social media marketing
campaign; skill building to create, apply and integrate the appropriate social media tools to
achieve the marketing objectives
03-214-308

การสื่อสารองคกร
3(3-0-6)
Corporate Communication
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก และวิ ธี ก ารสื่ อ สารองค ก ร การเผชิ ญ ป ญ หาขององค ก รในป จ จุ บั น
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรทั้งตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม และโลกาภิวัฒน บทบาท
ของนั ก ประชาสั ม พั น ธ ใ นการช ว ยลดป ญ หาและอุ ป สรรคขององค ก รในด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ก า ร ว า ง แ ผ น ร ณ ร ง ค สื่ อ ส า ร อ ง ค ก ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
และการทบทวนแผนงานการสื่อสารองคกร และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Principles and techniques of corporate communication; understanding of
contemporary issues facing corporations internal and external corporate communication
including consumer, environment, and global; roles of public relations in reducing organizational
problems and difficulties in its environment; planning for corporate communication campaigns
implementing the program; evaluating of corporate communication plan; case studies
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03-214-309

การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจทางการตลาด
3(3-0-6)
Persuasive Communication in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่ อ สารทางการตลาด จิ ต วิ ท ยา พฤติ ก รรมมนุ ษ ย สั ง คมวิ ท ยา ป จ จั ย
ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด การวิเคราะหผูบริโภคเพื่อการโนมนาวใจ การกําหนดเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดใหสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
Marketing communication; psychology; human behavior; sociology influences
of customer’s senses; customer analysis for persuasive communication; selection of specific
marketing communication tools effectively corresponding to target audiences
03-214-310

กลยุทธการเลือกสื่อแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Media Using Strategies
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสัมพันธระหวางสื่อ องคกรธุรกิจและมวลชน ความสัมพันธระหวางองคกร
กับสาธารณชน ปฏิสัมพันธระหวางสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อ การซื้อสื่อ การเลือกใชเครื่องมือ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน กลยุทธการเลือก
สื่อเชิงบูรณาการ การวางแผนสื่อ การกําหนดกลยุทธสื่อสารการตลาดใหสอดคลองกับงบประมาณ
และเปาหมายที่กําหนดไว และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Relationships between media, business enterprises and public; relationship
between corporation and public; interaction in advertising media; media design, buying media;
selecting sale promotion tools; public relation; mobile media; digital media; social media;
selecting integrated media strategies; media planning; selecting specific marketing
communication strategies which is suitable for the objective and budget; case studies
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03-214-311

สัมมนาปญหาการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Communication Problems
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ปญ หาตา ง ๆ ด า นการสื่ อ สารการตลาด การประยุ ก ต ค วามรู
ที่เรียนรูจากวิชาตางๆ และจากการคนควาเพิ่มเติม นํามาใชในการวิเคราะหสถานการณ วิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางมีระบบ เสริมสรางความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือรน
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ มี ร ะเบี ย บหลั ก เกณฑ การนํ า เทคนิ ค ต า งๆ ในการสั ม มนา
มาใชเพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณเสมือนหนึ่งการดําเนินธุรกิจจริง
Discussion about Integrated Marketing Communication problems; application of
knowledge from different subjects and further researches for situation analysis; information
analysis for systematic decision making; enhancement of creative thinking; enthusiastically
expressing ideas; using various creativity techniques to experience as the real business activities
03-214-312

เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Production Techniques for Marketing Communication Media
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การวางรูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด สื่อสิ่งพิมพ
สื่อแพรภาพกระจายเสียงหรือสื่อที่มีตนทุนสูง และสื่อตนทุนต่ํา การวางแผนและการผลิตสื่อ
เพื่ อ การสื่ อ สารการตลาดที่ ส อดคล อ งกั บ งบประมาณที่ มี อ ยู ศึก ษากรณี ศึก ษาเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษา
ไดนําเสนอความคิด เทคนิคการผลิตตาง ๆ ในรูปของสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
Model and processes of communication media; above the line media; below the
line media; planning and producing process in line with existing budget; practicing with case
studies to express students ideas; production techniques in various medias for marketing
communication
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03-214-313

การตลาดดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การส ง เสริ ม การตลาดและสื่ อ สารตราสิ น ค า โดยการใช น วั ต กรรมเครื่ อ งมื อ
สื่อสารดิจิตอลเปนชองทางในการเขาถึงผูบริโภค เครื่องมือสื่อดิจิตอล โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ท
สื่อเคลื่อนที่
สื่ อสั งคมออนไลน หรื อรูปแบบสื่อดิจิตอลอื่น ๆ เทคนิควิธีการใชสื่อดิจิ ตอล
เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาด และการฝกปฏิบัติงานใชสื่อดิจิตอลใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
Promotion and brand communication by using forms of digital advertising
channels to reach consumer; television, radio, internet, mobiles, social media and any other form
of digital media; techniques which are marketing communication tools; practices of digital media
to reach target audiences
2.3.2 แขนงวิชาบริหารธุรกิจคาปลีก
03-215-301 การบริหารสินคาในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การจัดหาผลิตภัณฑซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก
กิ จ กรรมในการจั ด ซื้ อ การหาแหล ง ผลิ ต ภั ณ ฑ การเจรจาต อ รอง ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จากใน
และต า งประเทศ กลยุ ท ธ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น การสํ า หรั บ ผู จั ด ซื้ อ การวางแผนสิ น ค า ที่ เ หมาะสม
กับลักษณะร านคาปลีก การวิ เ คราะหกําไร การบริหารสิ นคาคงคลั ง ความสัมพั นธ ในระบบ
การไหลเวียนสินคาของฝายจัดซื้อและฝายอื่นๆ
Merchandising a consumer demand in various retail businesses; purchasing
activities source product negotiating purchasing process both domestic and foreign
countries; managing strategies for the purchasing officer product planning which suits
retail shop; analyzing profit inventory management relationship of physical flow between
purchasing department and other departments
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03-215-302

การบริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Human Resource Management in Retailing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ใ น ธุ ร กิ จ ค า ป ลี ก
เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน การออกแบบหนาที่งาน การกําหนดจํานวนบุคลากร การจัดจาง
การพั ฒ นาความสามารถ โครงสร า งผลตอบแทน ข อ กฎหมายในการว า จ า ง การสื่ อ สาร
ภายในองคการ การจัดการความขัดแยง การตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน
Importance and principles of human resource management in retail business
for competitive advantage; designing job description; determining the number of employees;
hiring; developing ability; compensation structure; employment laws; communication in
organizations; managing conflicts ; checking and evaluating employee
03-215-303

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลั ก ษณะของการตลาดบริ ก าร การเข า ถึ ง พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ความแตกต า ง
ระหวางตลาดสินคาและบริการ การใชสวนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการเพื่อใหบรรลุ
คุณ ภาพการใหบริ ก ารแก ลูก ค า กลยุทธก ารตลาดบริ ก าร ความพึ ง พอใจ และความภัก ดี ที่มีต อ
การให บ ริ ก ารขององค ก ร แนวคิ ด ต า ง ๆ ทางด า นการตลาดบริ ก ารที่ สํ า คั ญ ต อ การสร า ง
ความพึงพอใจของลูกคา การสรางสรรคบริการที่มีประสิทธิภาพ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Characteristics of service marketing; consumer insight; differentiation between
products and service; using marketing mix for service marketing to achieve quality; service
strategies for service marketing; customer satisfaction and loyalty in service; important concepts
of service marketing to reach the customer satisfaction; productivity of service; case studies
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03-215-304

กฎหมายและจริยธรรมทางการตลาด
3(3-0-6)
Law and Ethical Issues in Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมทางการตลาด การพัฒนาแนวความคิดที่ตระหนัก
ถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใชตัดสินใจกําหนดแผนการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตลาด
และกฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การวิ เ คราะห ก รณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในประเด็ น ของกฎหมาย
ทางการตลาดและกฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมรวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Law and ethical issues in marketing; concept development of ethical framework
for making marketing decisions; marketing laws and intellectual property law; real case analysis
concerning marketing laws and intellectual property law; ethical and social responsibilities; case
studies
03-215-305

การสงเสริมการตลาดในรูปธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Promotion
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความสําคัญของการสงเสริมการตลาดในธุรกิจคาปลีก วิธีการสงเสริมการตลาด
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ า นการจั ด การด า นโฆษณา การส ง เสริ ม การขาย การใช พ นั ก งานขาย
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และเครื่องมือการสงเสริมการตลาดสมัยใหม
Importance of promotion in retail business; promotional methods by advertising
management, sale promotion, personal selling; public relations; direct marketing; and new
promotional media equipment
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03-215-306

ธุรกิจคาปลีกที่ไมมีรานคา
3(3-0-6)
Non-store Retailing
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การดําเนินธุรกิจคาปลีกที่ไมมีรานคา การขายปลีกโดยแค็ตตาล็อก การขายปลีก
ทางโทรศัพท การขายปลีกทางโทรทัศนหรือเคเบิ้ลทีวี การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต เปนตน
การคัดเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับวิธีการขาย การจัดหาและจัดเก็บผลิตภัณฑ การกระจายสินคา
ไปถึงมือผูบริโภค วิธีการขายและการตลาดที่เหมาะสม
Non-retail business operation; retail by catalog, telephone, television, cable
television, internet and etc.; selecting product suitable for selling method; sourcing and storage;
distributing product to reach consumers; selling and marketing method
03-215-307

การบริหารสินคาแฟชัน่
3(3-0-6)
Fashion Merchandising
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การติดตามความตองการของผูบริโภคที่มีตอสินคาแฟชั่น การติดตามการคิดคน
พัฒนาสินคาใหมและแนวโนมของแฟชั่นใหม ๆ การบริหารสินคาและการจัดแสดงสินคาแฟชั่น
การจัดตกแตง การพัฒนาพนักงานเพื่อการขายและการใหบริการลูกคา
Consumer demand toward fashion; creating the new product and fashion trends;
fashion merchandising and fashion show; fashion display; personnel training for selling and
customer services
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03-215-308

สัมมนาปญหาการตลาดคาปลีก
3(2-2-5)
Seminar in Retail Marketing problems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-211-101 หลักการตลาด
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: อภิปรายเกี่ ยวกั บปญหาตาง ๆ ดานการตลาดคาปลีก เน นการประยุก ตความรู
ที่นักศึกษาเรียนรูจากวิชาตาง ๆ และจากการคนควาเพิ่มเติมนําไปใชในการวิเคราะหสถานการณ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ต า ง ๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจอย า งมี ร ะบบ เสริ ม สร า งความคิ ด ริ เ ริ่ ม
ความกระตื อรือ ร น ในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ มีระเบีย บหลัก เกณฑ ด ว ยการนํา เทคนิคต า งๆ
ในการสั ม มนาป ญ หาทางการตลาดมาใช เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ป ระสบการณ เ สมื อ นหนึ่ ง
การดําเนินงานธุรกิจจริง
Debate of Retail marketing problems emphasizing on applying the knowledge
students acquired from various subjects and further research in circumstance; analysis of
environment and information for systematic decision making; systematic analysis to support
students creative thinking enthusiasm to present ideas marketing techniques to discuss; solve
problems like doing a real business in the real marketplace
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
เลขประจําตัว วิชาการ
ประชาชน
นางขวัญฤทัย
วงศกําแหงหาญ
xxxxxxxxxxxxx
นายสุริยา
นิตยมี
xxxxxxxxxxxxx

นางจารุณี
กมลขันติธร
xxxxxxxxxxxxx

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ผศ.

บธ.ม.

การตลาด

ผศ.

บธ.บ.
บธ.ม.

การตลาด
บริหารธุรกิจ

น.บ.

นิติศาสตร

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การตลาด

ผศ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, 2546
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2544
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2534

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ลําดับ
ที่
4

5

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
เลขประจําตัว วิชาการ
ประชาชน
นางชมพูนุท
โภคณิตถานนท
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางผุสสดี
วัฒนเมธา
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1

2

3

4

5

นายไพโรจน
ทิพมาตร
xxxxxxxxxxxxx

นางอารยา
บูรณะกูล
xxxxxxxxxxxxx

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

ผศ.

M.B.A.
บธ.บ.

SNHU,U.S.A. , 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2536

บธ.บ.

Marketing
การโฆษณา
และการ
ประชาสัมพันธ
การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.
บธ.ม.

การจัดการ
ทั่วไป
การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

ผศ.

นางสาวศิริกุล
บุญญาลัย
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

นางวราพันธ
มุงวิชา
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

M.B.A.

อาจารย

วท.บ.
บธ.ม.

Business
Administration
การตลาด
การตลาด

บธ.บ.

การเงิน

นางมันทนา
รังษีกุล
xxxxxxxxxxxxx

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2543
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2540
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2546
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2539

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2527
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2533
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529
State University of
New York, USA., 2530
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2527
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2541
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2538

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
12

12

12

12

12

12

12

12

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

10

10

10

10

65
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล

นางอรุณี
พึงวัฒนานุกูล
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ผศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

คอ.ม.

บธ.บ.
7

8

นางสาวจุรีรัตน
หลอวิรัชสุธี
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

นายธานี
คงเพ็ชร
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

พบ.ม.
บธ.บ.

บธ.ม.
คอ.ม.

กศ.บ.

9

นายสารสิทธิ์
บุพพานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

Ph.D.
M.I.B.
B.A.

10

11

12

M.Sc.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2545
การบริหาร
สถาบันเทคโนโลยี
อาชีวะและ
พระจอมเกลา
เทคนิคศึกษา พระนครเหนือ, 2538
ธุรกิจศึกษา- สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
การตลาด
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนา
พัฒนาสังคม บริหารศาสตร, 2538
การตลาด
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2545
การบริหาร
สถาบันเทคโนโลยี
อาชีวะและ
พระจอมเกลา
เทคนิคศึกษา พระนครเหนือ, 2537
ธุรกิจศึกษา- มหาวิทยาลัย
การตลาด
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2521
Business
มหาวิทยาลัย รามคําแหง,
Administration 2554
International University of Sydney,
Business
Australia, 2005
มหาวิทยาลัย มหิดล,
Travel
Industry
2546
Management
Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2549
International มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
Business
2548
Management
การจัดการ
มหาวิทยาลัย
สยาม,2545

นายกําพร
สุวรรณฉิม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นางลลิดา
จูมโสดา
xxxxxxxxxxxxx
นางสาวกมลวรรณ
พิมพแพทย
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

บธ.บ.

ผศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การเงินและ
การธนาคาร

B.B.A.

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

ม.เกษตรศาสตร, พ.ศ.
2545
ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2534

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

3

3

3

3

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

13

นางสาวขวัญฤทัย
บุญยะเสนา
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

ศ.ม.
ศ.บ.

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

บธ.บ.

บริหารธุรกิจ

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่
วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

1
2

3
4

นายธีรเดช
วงษเพ็ง
xxxxxxxxxxxxx
นายธนดิษฐ
ไพโรหกุล
xxxxxxxxxxxxx

-

วส.บ.

วารสารศาสตร

-

นศ.ม.

นิเทศศาสตร

บธ.บ.

นายยุทธพล อุลิศ
xxxxxxxxxxxxx
นายฉัตรเมือง
เผามานะเจริญ
xxxxxxxxxxxxx

-

นศ.บ

การตลาดโฆษณา
นิเทศศาสตร

อาจารย

M.B.A
บธ.บ.

บธ.บ.

Information
Systems
การตลาด

การจัดการ
ทั่วไป

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
ม.เชียงใหม, พ.ศ. 2544
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
พ.ศ. 2543
ม.เชียงใหม,พ.ศ. 2539

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
9
9
9

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2535

4

4

4

4

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2549
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2532
Victoria University,
Australia, 2545
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2543

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
การฝกงานทางการตลาด/สหกิจศึกษาทางการตลาด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ประสบการณ ต รงเกี่ ย วกั บ การทํ า งานจริ ง
ในสถานประกอบการ
(2) ศึกษาเรียนรูเรื่องการจัดการและบริหารงานในสถานประกอบการอยางละเอียด
(3) สามารถบูรณาการความรูสูการปฏิบัติจริง
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(4) เผยแพร ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ต อ หน ว ยงาน
และบุคคลภายนอก
4.2 ชวงเวลา
(1) แผนสหกิจศึกษาทางการตลาด ภาคการศึกษาที่ 1 ของปที่ 4
(2) การฝกงานทางการตลาด ภาคฤดูรอน ของปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
งานวิจยั เปนการเรียนการสอนในรายวิชา 03-212-402 การวิจัยการตลาด (Marketing Research)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยการตลาดเปนรายวิชาที่ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการวิจัยการตลาดในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยการตลาด การกําหนดขอเสนอโครงการวิจัย การกําหนด
งบประมาณและการบริหารโครงการวิจัย การเลือกใชเทคนิคการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม วิธีการสุม
ตัวอยาง การเก็บขอมูลประมวลผลขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปล
ความหมายขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และใชคณิตศาสตร สถิติ ในการวิเคราะหขอมูล
รวมถึงการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีความรู ความสามารถ ในการดําเนินการวิจัยทางการตลาด
และมีทักษะในการนําเสนองานวิจัย
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ผานการศึกษา
(1) วิชา 03-211-101 หลักการตลาด
(2) วิชา 03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การจัดทํารูปเลม การดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอยางสมบูรณครบถวน การวิเคราะห
การใชคาสถิติอยางถูกตอง และนําเสนอตออาจารยผูสอนประจําวิชาการวิจัยการตลาด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
หนาที่และตอสังคม
ดานการสื่อสาร และการทํางานเปนทีม

ดานภาวะผูนํา และความสามารถในการ
บูรณาการความรูไปประยุกตกับ
การดํารงชีพ

มีการใหความรู และใหนักศึกษาตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมของนักการตลาดที่มีตอ สังคม
กําหนดใหมีรายวิชาทีน่ ักศึกษาตองทํางานเปนทีม/
กลุม และมีการกําหนดใหทกุ คนมีสวนรวมในการ
นําเสนอผลงาน เพื่อเปนการฝกการกลาแสดงออก
การรูจักทํางานรวมกับผูอื่นได
กําหนดใหมีรายวิชาที่ตองนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใหเขากับสถานการณ ทําการแกปญหาที่กาํ หนดขึ้น
โดยมอบหมายใหแตละกลุมรวมกัน แกไขปญหา
ทางการตลาด โดยมีผูนําที่สมาชิกในกลุมเปนผู
คัดเลือก

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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(4) สามารถใช ก ารวิ นิ จ ฉั ย ทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณ
วิชาชีพในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอ
ตนเอง และองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กํา หนดให มีวัฒนธรรมองค ก ร เพื่ อเปนการปลู ก ฝง ให นัก ศึก ษามีร ะเบีย บวินั ย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น
ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริต
ในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช น การยกย อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า ดี ทํ า ประโยชน แ ก ส ว นรวม เสี ย สละ ด า นการประกอบวิ ช าชี พ
เน น เรื่ อ งจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เป น สํ า คั ญ รวมทั้ ง มุ ง เน น การใช ป ระโยชน
จากองคความรูทางการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการปองกัน และการแกไขปญหา
สังคมทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือการเขา
รวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอสังคม
- ประเมินจากความซื่อสัตย จรรยาบรรณในการทํางาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
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(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจอย า งถ อ งแท ในเนื้ อ หาสาระตามหลั ก การ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บธุ ร กิจ สามารถวิ เ คราะห ปญ หา ประยุ ก ต ค วามรู
ทักษะและวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติ ด ตามความกา วหน า ด า นเทคโนโลยีท างธุรกิ จ และสามารถ
นํ า ไป ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการตลาดตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรู
จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
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(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐาน
เพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห และ สรุ ป ประเด็ น ป ญ หาสามารถ
ประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะกั บ การแก ไ ขป ญ หาทางการจั ด การธุ ร กิ จ
ไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
(2) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
(3) ประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร ด า นต า ง ๆ กั บ สถานการณ จ ริ ง โดยใช ป ญ หาเป น
ตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู การอภิปรายกลุม
(4) กลยุทธในการตั้งโจทยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของรายวิชาใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมิน
จากการนํ า เสนอรายงานในชั้ น เรี ย น การทดสอบโดยใช แ บบทดสอบหรื อ สั ม ภาษณ
จากการแสดงออกทางกระบวนการคิ ด และการแก ไ ขป ญ หา ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรู การเขียนบทความวิชาการ การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบสื่อสาร
กับผูอื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
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(1) มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการ
และสังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้ง
การวางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ปรับตัวไดดี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนได
สวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาส สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ตลอดจนสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานกั บ ผูอื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรือ ตอ งค น ควา หาข อ มูล จากการสัม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรือ ผู มี
ประสบการณ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
ประเมิ นจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนัก ศึก ษาในการนําเสนอรายงาน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการศึ ก ษาป ญ หาและ
การนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษา
คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาในดานตางๆ ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุม
บุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษา
คนควาองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิ คการประยุก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฏี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให เ ห็ น ว า แต ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการเรี ย นรู ใ ดบ า ง
(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
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(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมายรวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
รายวิชา
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
                   
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
                   
วรรณคดีไทย
                   
การเขียนเชิงวิชาชีพ
                   
ภาษาอังกฤษ 1
                   
ภาษาอังกฤษ 2
                   
ภาษาอังกฤษเทคนิค
                   
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
รายวิชา
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                  
การอานภาษาอังกฤษ 1
                  
การฟงภาษาอังกฤษ
                  
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
                  
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                   
                  
ภาษาจีนเบื้องตน
                  
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
                  
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
                  
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
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01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
รายวิชา
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
มนุษยกับสังคม
                   
มนุษยสัมพันธ
                   
ระเบียบวิธีวจิ ัย
                   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
                   
สังคมกับเศรษฐกิจ
                   
สังคมกับการปกครอง
                   
สังคมกับสิ่งแวดลอม
                   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
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01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
รายวิชา
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
อาเซียนศึกษา
                   
สันติศึกษา
                   
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
                   
จิตวิทยาทั่วไป
                   
ไทยศึกษา
                   
การพัฒนาบุคลิกภาพ
                   
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
                   
คณิตศาสตรพื้นฐาน
                   
สถิติเบื้องตน
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02-001-104
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
รายวิชา
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
                   
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
                   
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
                   
พลศึกษา
                   
ลีลาศ
                   
กีฬาประเภททีม
                   
กีฬาประเภทบุคคล
                   
นันทนาการ
                   
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใช ก ารวิ นิ จ ฉั ย ทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณวิ ช าชี พ
ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มี ภ าวะผู นํ า และผู ต ามในการส ง เสริ ม ให มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญ
 หา ประยุกตความรูทักษะ และวิธีการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการตลาดตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ สังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งการวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
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(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม ตลอดจนสามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคลตาง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควาองค
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4




























































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

03-111-101 หลักการบัญชี
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
03-211-101 หลักการตลาด
03-311-101 การภาษีอากร
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ
03-311-103 หลักการจัดการ
03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
03-411-101 การเงินธุรกิจ
03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

2

3

4

3

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3









































































































































































































































































































































































รายวิชา

03-212-201 การจัดการธุรกิจสําหรับนักการตลาด
03-212-202 การวิเคราะหและการเขาถึงผูบริโภค
03-212-203 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
03-212-204 การจัดการการคาปลีก
03-212-301 โลจิสติกสและการจัดการการจัดจําหนาย
03-212-302 หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
03-212-303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
03-212-304 การขายและการบริหารการขาย
03-212-401 การตลาดระหวางประเทศ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการ
ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
สื่อสาร และการใช
ปญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4







 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 















 



 





 





 









รายวิชา

03-212-402 การวิจัยการตลาด
03-212-403 กลยุทธและการวางแผนการตลาด
03-212-404 การจัดการการตลาด
03-213-301 การบรรจุภัณฑ
03-213-302 การจัดการการจัดซื้อ
03-213-303 การตลาดทางตรง
03-213-304 การตลาดธุรกิจกับธุรกิจ
03-213-305 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
03-213-306 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-213-307 การศึกษาความเปนไปไดเพือ่ โครงการการตลาด
03-213-308 สหกิจศึกษาทางการตลาด
03-213-309 การฝกงานทางการตลาด
03-213-310 สัมมนาปญหาทางการตลาด
03-213-311 การสรางตราและการจัดการตราสินคา
03-213-312 การจัดการลูกคาสัมพันธ
03-213-313 การตลาดภูมิภาคอาเซียน
03-214-301 การโฆษณาและการประชาสัมพันธทางการตลาด

คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3

4

5

  



  

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

03-214-302 การคิดทางการตลาดเชิงสรางสรรค

   

































03-214-303 การจัดการการสงเสริมการตลาด

   

































03-214-304 การตลาดกิจกรรม

   

































   

































   

































   

































   

































   

































03-214-305 การสรางความโดดเดนและ
การสื่อสารตราสินคา
03-214-306 เทคนิคการนําเสนอทางการตลาด
03-214-307 การรณรงคการตลาดสื่อสังคมออนไลน
03-214-308 การสื่อสารองคกร
03-214-309 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจทางการตลาด
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

03-214-310 กลยุทธการเลือกสื่อแบบบูรณาการ































03-214-311 สัมมนาปญหาการสื่อสารการตลาด



























































































































รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม

03-214-312 เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร
การตลาด
03-214-313 การตลาดดิจิตอล
03-215-301 การบริหารสินคาในธุรกิจคาปลีก
03-215-302 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ในธุรกิจคาปลีก

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

03-215-303 การตลาดบริการ































03-215-304 กฎหมายและจริยธรรมทางการตลาด





























03-215-305 การสงเสริมการตลาดในรูปธุรกิจคาปลีก



























03-215-306 ธุรกิจคาปลีกที่ไมมีรานคา

























03-215-307 การบริหารสินคาแฟชั่น























03-215-308 สัมมนาปญหาการตลาดคาปลีก























รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดกระบวนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุณ ภาพภายในของสถาบันอุด มศึกษาที่จ ะตองทําความเขาใจตรงกัน ทั้งสถาบัน และนํา ไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดการทวนสอบในระดับ
รายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบให
เปนไปตามแผนการสอนการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีแบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําสํารวจ
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อนําผลยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(2) ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู สร า งเสริ ม ประสบการณ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การสอน
และการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ ง โดยผ า นการทํ า วิ จั ย สายตรงในสาขาวิ ช าการตลาดเป น อั น ดั บ แรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส งเสริ มอาจารยใ หมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเ พื่อสงเสริมการสอน
และการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต อ การฝ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน
และประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(3) ใหการสนับสนุนใหอาจารยในสาขาวิชาการตลาดพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชตํารา
ภาษาอังกฤษ สอนเปนภาษาอังกฤษหากสามารถทําได
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรม และการบริการทางวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการ
พัฒนาความรูแ ละคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมการทําวิจยั เพื่อสรางองคความรูใหม
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการทางวิชาการตาง ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ
ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
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เปาหมาย
การดําเนินการ
1.จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ ง
1.พัฒนาหลักสูตรให
ทั น สมั ย โดยอาจารย กั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
และนั ก ศึ ก ษาสามารถ ระหวางประเทศ
กาวทันหรือเปนผูนําใน 2.ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห
การสร า งองค ค วามรู ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ใหมๆทางดานการตลาด ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ป
2.ตรวจสอบและปรับปรุง 3.กําหนดใหอาจารยผูสอนมี
หลักสูตรใหมคี ุณภาพ
คุ ณ วุ ฒิ ส ายตรงไม ต่ํ า กว า
มาตรฐาน
ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ป น ผู
3.มีการประเมินมาตรฐาน มี ป ระสบการณ ห ลายป
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
มีจํานวนคณาจารยประจํา
ไ ม น อ ย ก ว า เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน
4.ส ง เสริ ม อาจารย ป ระจํ า
หลั ก สู ต รให ไ ปดู ง านใน
หลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าการที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศ
5.มีการประเมินหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิทุก 5 ป

การประเมินผล
1.หลักสูตรที่มีความทันสมัย
มีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2.จํานวนอาจารยประจํา ประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณและการพัฒนา
อบรมของอาจารย
3.ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย
4.ประเมินผลหลักสูตรโดยคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิทกุ 5 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลั ย ฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผน ดิน และงบประมาณเงิ น
ผลประโยชน เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ตํ า รา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ อย า งเพี ย งพอ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และสร า งสภาพแวดล อ มให เ หมาะสมกั บ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
ของนักศึกษา
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2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัย ฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล และมีอุปกรณ
ที่ใชสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ในการจั ด ซื้ อ ตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ ง อาจารย ผู ส อนมี ส ว น
ในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียนที่มีอุปกรณ 1.จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องมือ 1.สถิติจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อ
ดิจิตอลที่มีใหบริการ และสถิติการ
สื่อและเครื่องมือสนับสนุน
โสต ฯที่ทันสมัย
ใชงาน
การเรียนที่เพียบพรอมเพื่อ
2.จัดใหมีศูนยเรียนรูดวยตนเอง
2.ผลสํารวจความพึงพอใจของ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
เพื่อใหนักศึกษาไดหาความรู
นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
หองเรียน นอกหองเรียนและ เพิ่มเติมไดดวยตนเองอยางมี
การเรียนรู
เพื่อการเรียนรูไ ดดว ยตนเอง
ประสิทธิภาพ
3.จํานวนเครื่องมืออุปกรณตอ นักศึกษา
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 3.มีหองสมุดใหบริการ หนังสือ
ตําราสื่อดิจิตอล ฯลฯ เพื่อการ
ชั่วโมงการใชงานศูนยเรียนรูดวย
เรียนรู
ตนเองหองเรียนคอมพิวเตอร

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี-การตลาด และปริญญาโท-การตลาด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
หัวหนางานหลักสูตร ฯ อาจารยประจําหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชาการตลาด และผูสอนมีสวน
รวมในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผล เก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตพรอมใชที่พึงประสงค
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3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญ เนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการทํางาน
จริงใหกับนักศึกษา เชนวิชา 03-214-302 การคิดทางการตลาดเชิงสรางสรรค 03-214-307 การรณรงค
การตลาดสื่อสังคมออนไลน 03-214-311 สัมมนาปญหาการสื่อสารการตลาด 03-214-312 เทคนิคการ
ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด และวิชา 03-214-313 การตลาดดิจิตอล เปนตน สาขาวิชาการตลาด
ไดเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผูมีประสบการณ และความรูตรง มาเปน
อาจารยพิเศษใหกับนักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มพูนทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถใหบริการอาจารยในการ
ใช สื่อการเรียนการสอนไดอย างสะดวก รวดเร็ วและมีประสิทธิภ าพ จึ งจําตองมีก ารฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปญหาทางการ
เรียนสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาไดตามชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office hours)
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ๆ สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลการเรียนของอาจารยในแตละรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความตองการกําลังคนสาขาวิชาการตลาดนั้น คาดวามีความตองการในระดับสูง เนื่องจาก
สถานการณปจจุบัน บริษัท หางราน สถานประกอบการตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการขายและ
ตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารการตลาดวามีความสําคัญในการผลักดันใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
มีผลกําไร และการขยายตลาดสูตลาดระหวางประเทศก็นับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึงไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในการผลักดันใหธุรกิจสงออกมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความ
ตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งศึกษาขอมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณการความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อมาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ปที่ 1
x

ปที่ 2
x

ปที่ 3
x

ปที่ 4
x

ปที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ : x มีการดําเนินกิจกรรม และ - ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ ใ ช ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ ว างแผนเพื่ อ พั ฒ นาการสอน
พิจารณาจากผูเรียน โดยอาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
การทดสอบย อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรม การอภิ ป ราย การตอบคํ า ถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น
เมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได จะตองมีการปรับวิธีการสอนตอไป
การเรียนการสอนในสาขาวิชาการตลาด มุงเนนการคิด วิเคราะห และสรางความเขาใจกลุม
ผูบริโภคเปาหมาย ดังนั้นการประเมินผลการสอนจึงใหความสําคัญตอผลงานของนักศึกษาที่มาจาก
ความคิด การวิเคราะห การนําเสนอและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
การสอบกลางภาค และปลายภาค สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่สอนไป
หากพบปญหาจะดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูในชั้นปสุดทายของหลักสูตร
อาจประเมิ น จากการออกฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษาในช ว งภาคฤดู ร อ น หรื อ งานสหกิ จ ศึ ก ษาในป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 วานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดจริง มีความรับผิดชอบ และยังตองปรับปรุงดานใด
สํา หรั บศิษ ยเ ก านั้น จะประเมิ น โดยใชแบบสอบถามหรือ จัด ประชุมศิษ ย เ กาตามโอกาสที่ เ หมาะสม
และดําเนินการรวมรวมขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอนในภาพรวมตอไป
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยสัมภาษณสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน/สหกิจศึกษาทางการตลาด
หรือใชการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานการตลาดมาใหความรู ความคิดเห็นหรือจากขอมูล
ในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชา ใหดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งเปนการปรับปรุง
ยอยสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น หากเห็นวาเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิตสามารถดําเนินการไดทันที
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

