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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25511941103804
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีประเภทหลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชั่น จากัด
- มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)
- บริษัทยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานขาย
8.2 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
8.3 พนักงานฝ่ายการตลาด
8.4 พนักงานวิจัยการตลาด
8.5 พนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง
8.6 เจ้าหน้าที่การสื่อสารทางการตลาด/ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
8.7 ผู้จัดการฝ่ายขาย
8.8 ผู้จัดการร้านค้า
8.9 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

1

นางอารยา
บูรณะกูล
xxxxxxxxxxxxx

2

นายไพโรจน์
ทิพมาตร์
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การจัดการ
ทั่วไป
Marketing

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2534

M.B.A.
บธ.บ.

3
4

5

Southern New Hempshire
University,
U.S.A., 1999
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2536

การโฆษณา
และการ
บธ.บ. ประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2527
ธุรกิจศึกษาการตลาด
นางขวัญฤทัย
ผศ.
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วงศ์กาแหงหาญ
ประสานมิตร, 2546
xxxxxxxxxxxx
บธ.บ.
การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534
นายณฐาพัชร์
อาจารย์ บธ.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยภาค
วรพงศ์พัชร์
การตลาด ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2554
xxxxxxxxxxxxx
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541
อุตสาหกรรม
นางสาววิรัลพัชร อาจารย์ M.Sc. Marketing University of East Anglia
อสัมภินพงศ์
Norwich,UK, 2001
xxxxxxxxxxxxx
B.B.A. Marketing Central Queensland
University Melbourne,
Australia, 1999
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่น าเอาปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและระบบเศรษฐกิจ เชิง สร้า งสรรค์บ นพื้น ฐานการพัฒ นา
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอ ย่างก้าวกระโดด ซึ่ง
รวมถึง ความก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ว ของเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้า นข้อ มูล ข่า วสาร และกรอบ
ยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิ ทัลด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกที่มีการแข่งขันทั้ง
ในทางการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยี ด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ การจัดทาข้อตกลง
ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในรูปแบบเขตการค้าเสรี ในปัจจุบันประเทศไทย
มีก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นา ตลอดจนมีก ารลงทุน จากต่า งประเทศเพิ่ม ขึ้น ใน
อัต ราที่สูง ประเทศหนึ่ง ในภูมิภ าคอาเซีย น รัฐ บาลได้ส นับสนุน ให้ป ระเทศไทยเป็น ประเทศทาง
การค้า การส่ง ออก ภายใต้ก ระแสทุน นิย มโลกาภิว ัฒ น์ แ ละการเปลี ่ย นแปลงตามแนวทาง
การตลาด 4.0 เป็น การนาเทคโนโลยีห รือโลกออนไลน์เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดมาก
ขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ ส่งผลให้เกิดการกินดีอยู่ดีแก่
ประชาชน เห็นได้จาก นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และความเจริญสู่ชนบท
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อย่างพอเพียงต่อเนื่องและยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ทางสั ง คมและวัฒ นธรรมทั้ง ในระดั บโลกและประเทศ อัน เนื่ อ งมาจากความ
แตกต่างทางการเมือง การปกครอง ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสั งคม ความก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมในภาคธุรกิจและประชากร การ
ขนส่งและกระแสการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม ส่งผลให้การ
ประกอบธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม การศึกษา การทางาน มีการสื่อสารระหว่างกัน
มากขึ้น ประกอบกับการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน ของกลุ่มประชาคมอาเซียนทาให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศในกลุ่มเป็นไปได้อย่างเสรีมากขึ้น การเตรียมบุคลากรทางด้านการตลาด มี
ความพร้อมในการแข่ง ขัน กับ ต่า งประเทศ และสามารถปฏิบัติ ง านในต่า งประเทศได้โ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (ASEAN) โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้า ใจด้า น
วัฒนธรรม ประเพณี การพัฒนาทักษะทางภาษา ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ความรอบรู้
เชิงวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิ บัติ การปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การสร้าง
ระบบและกลไกในสัง คมด้ ว ยการให้บริก ารทางวิช าการแบบมีส่ว นร่ว มของชุมชนและสังคมเพื่อ
พัฒนามนุษย์ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒ นธรรม เพื่อการบู รณาการกับการ
เรีย นการสอน รวมถึง คุณ ธรรมจริย ธรรมในวิช าชีพ การตลาดซึ่ง ถือ ว่า เป็น สิ่ง สาคัญ ในการเพิ่ม
ศักยภาพในเชิงการแข่งขันในระดับประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้การตลาด 4.0 เป็นแนวทางในการ
พัฒนา โดยอยู่บนรากฐานของความเป็นไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอก ในการพัฒ นาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความ
พร้อมในด้านการตลาด เน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพของนักการตลาด
ให้รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจต่างๆ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจ ระดับเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป มีการ
ร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสอดรับกับนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ (1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่
อาชีพ (2) สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ (3) ให้บริการงานวิชาการและ
การศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน (4) ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรั กษาสิ่งแวดล้อม การจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงเน้นการสร้างบุคลากรทางการตลาดที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
เป็ น บั ณ ฑิ ต พร้ อ มใช้ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ (Hands-on) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง ปฏิ บั ติ
มี จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามเชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ
(Professional Oriented) และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนรู้ (Technology-Based Learning)
เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้บัณฑิต สามารถปรับตัวให้ดารงอยู่ได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่ว มกับทุกหลั กสูตรของมหาวิทยาลัย และกลุ่ มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชา BA2021101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
ทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่ นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหาการเรียนการสอน การจัดตารางเรียนและสอบประเมินผลหลังจบภาคการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ผู้สอน มีการติดตามสารวจคุณภาพบัณทิตสาขาวิชาการตลาดจากสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นนักการตลาดมืออาชีพ สู่ตลาดแรงงานอย่างสร้างสรรค์
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทางการตลาด งานบริหารธุรกิจทั่วไป
เกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและการให้คาแนะนาแก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ บ ริ ห ารด้ า นการตลาด การจั ด ซื้ อ และการพั ส ดุ การพยากรณ์ ธุ ร กิ จ การบุ ค ลากร และสามารถ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล อานวยการและปฏิบัติการ
ด้วยหลักวิชาที่มีแบบแผน มีการปฏิบัติงาน การแนะนางานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพอัน
จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพซึ่งสามารถวัดผล
งานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนาและปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและอดกลั้น
ขยั นหมั่นเพียร มี ส านึ กในจรรยาบรรณทางวิช าชีพการตลาด ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่และสั งคม
ตลอดจนธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐาน ตามที่ สกอ.กาหนด กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 รายงานผลการประเมิน
ที่กาหนด
หลักสูตร
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 มีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ
รัฐบาลและผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
การตลาดในยุค 4.0 เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ออนไลน์และดิจิทัล

 รายงานผลการประเมินผล
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ประเมินความพึงพอใจใน
ทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิตจาก
ภาวะการมีงานทา
 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  สนับสนุนบุคลากรด้าน
 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนและบริการวิชาการ
การเรียนการสอนให้ทางาน
อาจารย์ในหลักสูตร
ให้มีประสบการณ์จากการนา บริการวิชาการแก่องค์กร
 การศึกษาต่อ
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก
 การฝึกอบรม – ดูงาน
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  งานวิจัย
ด้านวิชาชีพและงานวิจัยอย่าง  ปริมาณตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อเนื่อง
 ส่งเสริมการทาวิจัยหรือ
งานวิจัยในชั้นเรียนและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
 สนับสนุนด้านการอบรม
สัมมนาแก่บุคลากร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้ อ 4
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรมทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเท่า (ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน)
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านสายวิชาชีพให้มี
คุณภาพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ ให้คาแนะนาต่าง ๆ และให้คาปรึกษา
อย่างสม่าเสมอ
2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาแรกเข้าในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาชีพทางการตลาด
2.4.3 อาจารย์ ผู้ ส อนพัฒ นาการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรีย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษหรือมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563

2564

ชั้นปีที่ 1

140

140

140

140

140

ชั้นปีที่ 2

-

140

140

140

140

ชั้นปีที่ 3

-

-

140

140

140

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

140

140

รวม

140

320

480

640

640

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

140

140

หลักสูตร 4 ปี (ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปีที่ 1

20

20

20

20

20

ชั้นปีที่ 2

-

20

20

20

20

ชั้นปีที่ 3

-

-

20

20

20

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

20

20

รวม

20

40

60

80

80

คาดว่าจะจบ
การศึกษา

-

-

-

20

20

หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอนภาคปกติ)
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปีที่ 3

70

70

70

70

70

ชั้นปีที่ 4

-

70

70

70

70

รวม

70

140

140

140

140

คาดว่าจะจบ
การศึกษา

-

70

70

70

70
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการ
เรียน การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย
9,090,000
9,248,000
9,198,000
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ
-

9,158,280
18,406,280

9,616,190
18,814,190

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

8,722,170
17,812,170

2563

2564

9,174,000

9,174,000

10,097,000
19,271,000

10,601,850
19,775,850

2563

2564

5,589,170

5,924,520

6,279,990

6,359,570

6,038,240

2,241,100

2,250,700

2,248,300

2,167,700

2,088,700

-

-

-

-

-

6,274,450
14,104,720

6,374,000
14,549,220

6,350,950
14,879,240

6,333,950
14,861,220

6,333,950
14,460,890

14,104,720
210

300,000
300,000
14,849,220
460

150,000
150,000
15,029,2740
620

150,000
150,000
15,011,220
780

150,000
150,000
14,610,890
780
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2.6.3 งบประมาณรายรับ (ภาคพิเศษ) (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการ
เรียน การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย
560,000
1,120,000
1,680,000

2563

2564

2,240,000

2,240,000

เงินงบประมาณแผ่นดิน

32,000

64,000

96,000

128,000

128,000

รวมรายรับ

592,000

1,184,000

1,776,000

2,368,000

2,368,000

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (ภาคพิเศษ) (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

378,000

663,000

978,000

1,135,500

1,135,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

378,000

663,000

978,000

1,135,500

1,135,500

378,000
20

663,000
40

978,000
60

1,135,500
80

1,135,500
80
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
34 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

ดังนี้
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชัว่ โมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 ปริญญาโท
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6 ปริญญาเอก
รหัสสาขาวิชา
02 สาขาวิชาการตลาด
กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา 10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
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สภาพรายวิชา
ระดับการศึกษา

0 วิชาไม่บังคับ
1 อนุปริญญา

1 วิชาบังคับ
2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาภาษาไทย
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (Thai Writing for Careers)

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

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

17

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneos Mathematis)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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 หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2001101

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)

3(2-2-5)

BA2021101

หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

BA2031101

หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

BA2031202

การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

BA2031203

กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

3(3-0-6)

BA2031304

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)

3(3-0-6)

BA2031305

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

3(2-2-5)

BA2041101

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

3(3-0-6)

BA2041102

การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

BA2051101

ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(Information Systems for Business )

3(2-2-5)

BA2061101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

BA2001401

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

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

39 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2022201 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

BA2022202 การขายและการบริหารงานขาย (Selling and Sales Management)

3(2-2-5)

BA2022203 การจัดการการค้าปลีก (Retailing Management)

3(2-2-5)

BA2022204 การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค
(Consumer Analysis and Consumer Insight)
BA2022305 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communications)
BA2022306 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

3(3-0-6)

BA2022307 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2022308 โลจิสติกส์และการจัดการการจัดจาหน่าย
(Logistics and Distribution Management)
BA2022309 การจัดการตราสินค้า (Brand Management)

หน่วยกิต

BA2022310 การตลาดกิจกรรม (Event Marketing)

3(2-2-5)

BA2022411 การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

3(2-2-5)

BA2022412 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
(Marketing Strategies and Planning)
BA2022413 สัมมนาปัญหาการตลาด (Seminar in Marketing Problems)

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

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

 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
BA2020401 สหกิจศึกษาทางการตลาด (Cooperative Education for
6(0-40-0)
Marketing)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการตลาด
BA2020402 การฝึกงานทางการตลาด (Work Practice in Marketing)
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2023301 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
BA2023302 การจัดการการจัดซื้อ (Purchasing Management)
BA2023303 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental Marketing)
BA2023304 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด
(Feasibility Study in Marketing Project)
BA2023305 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
BA2023306 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems)
BA2023307 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
BA2023308 การตลาดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Community Marketing)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2024301 การคิดทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Critical Creative Thinking in Marketing)
BA2024302 เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
(Presentation Techniques in Marketing)
BA2024303 การรณรงค์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media Marketing Campaign)
BA2024304 การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
BA2024305 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทางการตลาด
(Persuasive Communication in Marketing)
BA2024306 กลยุทธ์การเลือกสื่อแบบบูรณาการ
(Integrated Media Selection Strategies)
BA2024307 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
BA2024308 เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Production Techniques for Marketing Communication
Media)
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2025301 การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (Retail Management)
BA2025302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก (Human Resource
Management in Retailing)
BA2025303 การตลาดบริการ (Service Marketing)
BA2025304 การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก (Retail Promotion)
BA2025305 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า (Non-Store Retailing)
BA2025306 การบริหารสินค้าแฟชั่น (Fashion Management)
BA2025307 การบริหารหมวดหมู่สินค้า (Product Category Management)
BA2025308 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน (Visual Merchandising)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2xxxxxx วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

BA2021101 หลักการตลาด

3

3

0

6

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์

3

3

0

6

19

18

2

37

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE2xxxxxx

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE2xxxxxx

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

BA2001101

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี

3

2

2

5

BA2031101

หลักการจัดการ

3

3

0

6

BA2031203

กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

BA2031305

ธุรกิจเพื่อสังคม

3

2

2

5

19

16

6

35

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 22
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2xxxxxx
GE2xxxxxx
BA2022201
BA2022202
BA2031202
BA2031304

3
2
3
3
3
3
17
18

3
2
3
2
3
3
16

0
0
0
2
0
0
2

6
4
6
5
6
6
33

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
2
การจัดการการค้าปลีก
3
การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค
3
การเงินธุรกิจ
3
ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
3
รวม
17
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

BA2022305
BA2022306
BA2022307
BA2061101
BA202xxxx
BA202xxxx

ตนเอง

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มบูรณาการ
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การขายและการบริหารงานขาย
การภาษีอากร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

GE2xxxxxxx
GE2xxxxxx
BA2022203
BA2022204
BA2041102
BA2051101

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

หน่วย
กิต
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3
การตลาดระหว่างประเทศ
3
การตลาดดิจิทัล
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
3
วิชาชีพเลือก 1
3
วิชาชีพเลือก 2
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ตนเอง

3
2
2
2
3
2
14

ทฤษฎี
3
3
2
2
x
x
x

0
0
2
2
0
2
6

6
4
5
5
6
5
31

ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0
2
2
x
x
x

6
6
5
5
x
x
x
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

1
3

0
3

2
0

1
6

3
3
3
3
3
19
xx

2
2
x
x
x
x

2
2
x
x
x
x

5
5
x
x
x
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2
2

2
2

5
5

2
x
x

2
x
x

5
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0
0

40
40

0
0

หน่วยกิต

BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
BA2022308 โลจิสติกส์และการจัดการการจัด
จาหน่าย
BA2022309 การจัดการตราสินค้า
BA2022310 การตลาดกิจกรรม
BA202xxxx วิชาชีพเลือก 3
BA202xxxx วิชาชีพเลือก 4
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ =
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

BA2022411 การวิจัยการตลาด
3
BA2022412 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
3
การตลาด
BA2022413 สัมมนาปัญหาการตลาด
3
xxxxxxxxx วิชาชีพเลือกเสรี 2
3
รวม
12
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

BA2020401 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่ งสาร การพูดเพื่อการ
นาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และการ
ประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ย วกับ การเขี ยน การเขีย นหนั งสื อราชการ การเขี ยนรายงาน
การประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and pudlic relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ใน
อดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่ อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรี ยบเทียบ ขั้น ตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
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ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการ
แก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพ
ต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศัพ ท์ จ ากบริ บ ท องค์ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas
and reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas
and listening techniques
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GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั งกฤษตามสถานการณ์ต่ า ง ๆ ในชี วิ ตประจ าวัน ให้ ถู กต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
บอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจีน เบื้อ งต้น ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพ ท์ และส านวนภาษาจี น ที่ใ ช้ ในชีวิ ต ประจาวั น การสนทนาโต้ต อบ การเขี ย น
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมั ยและ
กระแสโลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
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Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human
relations in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้า งแนวคิด และเจตคติข องตนเอง ภาระหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของ
บุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปด้า นสั งคมเศรษฐกิ จ วิวั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทย
และสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and
crises of development in Thai and global societies; technology and innovation for
sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency
economy philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิ ช าชี พ
การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social
responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบั ตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่ว มมือในการพัฒนาและเสาหลั ก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัด เลื อกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด การสื บ ค้นและการใช้
เครื่องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and
plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ นมาของชนชาติไทย ลักษณะสั งคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาการท างาน การปรั บ ตัว มนุษ ยสั ม พัน ธ์ แ ละการสื่ อ สารในองค์ก ารสมั ย ใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
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Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field
data interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 ( 2 -2 -5 )
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกั บจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้ว ยการพัฒ นาสมาธิ สมาธิกับการ
พัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life
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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขั นกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition
management of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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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
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิ จกรรมนันทนาการเพื่อการ
ฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัว กาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
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GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ้ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุร ัก ษ์ มลพิษ สิ ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental
pollution; environmental impact assessment and environment management
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทัน สมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การท างาน ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง บุ ค ลิ ก ภาพ การท างานเป็ น ที ม การเป็ น
ผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การ
ใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ว ย
ตนเอง การบริ โ ภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่ อนด้ว ยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ
ที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
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GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุ ขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
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กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
BA2001101 การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
3(2-2-5)
Accounting for Non-Accountants
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
สภาพทั่วไปทางการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดทาบัญชีของ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
General environment for accounting; Basic knowledge for accounting;
pre-pare with accounting processes for service firms, commercial business,
Manufacturing firms; financial reporting analysis; apply in accounting information system
BA2021101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาทและความสาคัญของการตลาดและหน้าที่ทางการตลาด การแบ่งตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดและการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการตลาดธุรกิจบริการ การตลาดทางตรงและการตลาดระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางตลาดและกรณีศึกษา
Roles and importannce of marketing and marketing function; market
segmentation; buying behavior; marketing mix and defining marketing mix strategy;
marketing information Systems; services marketing; direct marketing; international
marketing; application of new Technology to marketing activities; ethical and case
studies
BA2031101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา การควบคุม
Theories and development in the management; organizational
environment; planning; organizing; human resources management; leading;
controlling;
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BA2031202 การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ า งภาษี อ ากร หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น และการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
Tax structure; 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
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้างทาของ ยืม ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า และทรัพย์สินทางปัญญา
Genaral provision; persons; things; juristic acts; contracts; violation; sales;
hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage;
agency; brokerage; and intellectual property
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจภายใต้สภาวะแน่นอน
และไม่แน่ นอน การควบคุมสิน ค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้ น เทคนิคการควบคุ มและประเมินผล
โครงการ แบบจาลองแถวคอย และการจาลองสถานการณ์
Analysis by the scientific decision-making methods; decision-making
under certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project
management techniques; queuing model; simulation
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BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบ วิธีการดาเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจที่
นาไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโดยเน้นการใช้นวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม รวมถึง
การศึกษากรณีศึกษาจากกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Format, business approach of social enterprise; application of management
principles that apply to the social enterprise; diagnosing problems and obstruction by using
innovative solutions for establishing a sustainable social enterprise; training analysis and
business plan of the social enterprise including cases studies of social enterprise in domestic
and foreign
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคา ทฤษฎีการผลิตตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics information; demand, supply and pricing; theory of
production; perfect competitive market; imperfect competitive market; national
income; finance and banking; monetary policy; fiscal policy; international economics;
economic development
BA2041102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูล ทางการเงิน การวิเคราะห์ อัตราส่ ว นทางการเงิน การพยากรณ์ และวางแผน
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน
มูลค่าของเงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ
Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and
financing; time value of money; international finance

42

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Systems for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: แนวคิด บทบาทของระบบสารสนเทศในงานธุ รกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
งานธุรกิจทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ประเภทของการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บั น การใช้ ง านระบบปฏิ บั ติ การ การใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในสานักงานด้านงานเอกสาร งานนาเสนอ และงานตารางคานวณ
การจัดทาจดหมายเวียน การใช้ซอฟต์แวร์ตารางคานวณเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย
Concepts and roles of information systems; applying information systems
for business in personal and organization levels; type of information systems used in
organizations; current computer technology; use of current operating systems; use of
computer network and internet; applying office software for documentation;
presentation and spread sheet; mail merge; sale analysis by spread sheet software
BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การอ่ า นและการเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียน จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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; application letters, writing resumes and
electronic-mails
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BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BA2022201 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวคิดผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาดเป้าหมายกล
ยุทธ์การกาหนดตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนากลยุทธ์วงจรชีวิตและการจั ดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการราคาและการบริหารต้นทุ น การ
กาหนดราคาในสถานการณ์ต่างๆและการเลือกใช้กลยุทธ์ด้านราคา
Product and pricing concept; product management and development
targeting; strategies ind defining target market; decisions about product mix and product
positioning; development of product life cycle and new product management; pricing
and cost management; pricing in differeat sifuations; choosing pricing strategies
BA2022202 การขายและการบริ หารงานขาย
3(2-2-5)
Selling and Sales Management
รายวิช าที่เรีย นมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ทฤษฎีการขาย หลักการขาย เทคนิคการขาย การขายอย่างมืออาชีพ การวางแผน
การขาย เทคนิคการฝึกปฏิบัติขาย กลยุทธ์ในการขายและการบริหารงานขาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการซื้อและกระบวนการขายในแผนการขาย การจัดองค์กรการขาย การพยากรณ์การขาย
การกาหนดเขตขาย การกาหนดโปรแกรมการขาย การประเมินผลและการควบคุมโปรแกรมการขาย
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
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BA2022203 การจัด การการค้า ปลีก
3(2-2-5)
Retailing Management
รายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การดาเนิน งานการค้าปลี ก และส่ ว นประสมการค้าปลีก กลยุทธ์การตลาดเพื่อการ
แข่งขันในธุรกิจการค้าปลีก การควบคุมและวางแผนคลังสินค้ า นโยบายสินค้า และโลจิสติกส์สาหรับ
การค้าปลีก การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจการค้าปลีก ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก
การฝึกปฏิบัติทาแผนธุรกิจค้าปลีกและกรณีศึกษา
Retail business operation and retailing marketing mix; marketing
strategies for retailing competition; inventory controlling and planning; merchandising
policies and logistics for retail business; technological management for retail
businesses; problems of retailing management; practicing in retail business plan and
case studies
BA2022204 การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Analysis and Consumer Insight
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ โ ภคและพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในของ
ผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การแก้ปัญหาด้วยการใช้กรณีศึกษาทาง
การตลาด
The concepts of consumer behavior; Internal factors analysis; external
factors analysis; consumer buying decision process; consumer analysis for consumer
insignt; marketing strategies for consumer insignt; solving the marketing problems by
case studies
BA2022305 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
รายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดองค์กรสาหรับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสาหรับการ
ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดใหม่ สิ่งแวดล้อมของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือการสื่อสารการตลาด สื่อต่าง ๆ
ที่ใช้สาหรับการสื่อสารการตลาด การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด การวางแผนการรณรงค์
สื่อสารการตลาด จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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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; related ethics of IMC and related case
studies
BA2022306 การตลาดระหว่า งประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
รายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โลกทัศ น์ก ารตลาดระหว่า งประเทศ สภาพแวดล้อ มการตลาดระหว่า งประ เทศ
โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย
ระหว่า งประเทศ การพัฒ นากลยุท ธ์ส ่ว นประสมการตลาดระหว่า งประเทศ รวมถึง ศึก ษา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Perspective on international marketing; international market
environment; market opportunities; decision on target market selection; international
market entry modes; developing international marketing mix strategies and case studies
BA2022307 การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การส่งเสริมการตลาดและสื่อสารตราสินค้า การใช้นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค เครื่องมือสื่อดิจิ ทัล โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ท สื่อเคลื่อนที่ สื่อสังคม
ออนไลน์ และรูปแบบสื่อดิจิทัลอื่นๆ เทคนิควิธีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด และการ
ฝึกปฏิบัติงานใช้สื่อดิจิทัลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Promotion and brand communication, using forms of digital advertising
channels to reach consumers; 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
BA2022308 โลจิสติกส์และการจัดการการจัดจาหน่า ย
3(3-0-6)
Logistics and Distribution Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักการของโลจิสติกส์และการจัดจาหน่าย ผลกระทบของการจัดจาหน่ายและโลจิสติกส์
ต่อธุร กิจ การควบคุม และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ห่ วงโซ่อุปทานและการวางแผนการจัดจาหน่าย
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการควบคุมและการประเมินผลกระบวนการโลจิสติกส์และกรณีศึกษา
Logistics and distribution concepts; impact of distribution and logistics on
business; materials handling and warehousing; distribution planning; supply chain
management; control and evaluation of the logistics process case studies
BA2022309 การจัดการตราสินค้า
3 (2-2-5)
Brand Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:องค์ประกอบของตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า เอกลักษณ์ตราสินค้า การสร้าง
คุณค่าตราสินค้า การกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนตราสินค้า การวัดมูลค่าของคุณค่าตราสินค้า
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าและการจัดการตราสินค้า
Components of brand; process of brand building, brand identity; creating
brand equity; brand planning and brand strategies; measurement of brand equity; case
studies for brand building and brand management
BA2022310 การตลาดกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวคิ ด การจั ด การตลาดกิ จ กรรม การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธวิ ธี ข องการตลาด
กิจกรรม การวางแผนการดาเนินงานรณรงค์กิจกรรมทางการตลาด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร
การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในตลาดกิจกรรม การตลาดกิจกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
Event marketing concept; strategies and tactics of event marketing;
planning for event marketing campaign; organizing corporate events; setting marketing
tools for events marketing; current and future trends of event marketing
BA2022411 การวิจั ยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการวิจัยทางการตลาดและการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัยตลาดและ
การกาหนดขอเสนอโครงการวิจัย การบริหารโครงการวิจัยและเทคนิคการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและ
การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรมสาเร็จรูป การ
แปลความหมายของข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
Marketing research management and business decisions; marketing
research process; research proposal; research management and techiques; sampling
and designing tools; data collection; analyzing by using statistics software; interpreting
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data and research report writing
BA2022412

กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Strategies and Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด สภาพแวดล้อมเพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่ง ขัน การตลาด กลยุทธ์สาหรับการแข่งขันทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด การประเมินและควบคุมตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ในปัจจุบัน
ภายใต้จริยธรรมทางการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Strategic marketing planning process; environment for competitive
advantage; marketing competition strategy; market targeting; marketing mix strategies;
marketing implementation controllability, modern marketing strategies on marketing
ethics and case studies
BA2022413 สัมมนาปัญหาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Problems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2021101 หลักการตลาด
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:อภิ ป รายเกี่ ย วสถานการณ์ ท างการตลาดกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ด้ า นการตลาดการ
วิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจอย่างมีระบบ การเสริมสร้างความคิด
ริเริ่มในการแสดงความคิดเห็นที่มีระเบียบหลักเกณฑ์ การนาเทคนิคต่างๆ ในการสัมมนาทางการตลาด
มาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เสมือนหนึ่งการดาเนินงานธุรกิจจริง
Debate of marketing situation and problems; analysis of environment
and information for systematic decision making; systematic analysis to support
students creative thinking marketing techniques to discuss; solve problems like doing
a real business in the real marketplace
กลุ่มวิชาชีพเลือก
BA2020401 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6(0-40-0)
Cooperative Education for Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้ า นการตลาดเสมื อ นพนั ก งานของหน่ ว ยงานตามลั ก ษณะงานใน
ตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงานหรือ
รายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in marketing as an actual employee according to the
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
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BA2020402 การฝึกงานทางการตลาด
3(0-40-0)
Work practice in Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
โดยมีจานวนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องจัดทารายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกงาน
Apprenticeship in organizations or companies related to marketing for
not less than eight weeks with students’ summary report after training
กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
BA2023301 การบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Packaging
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวความคิ ด และหน้ า ที่ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของบรรจุ ภั ณ ฑ์
ความสัมพันธ์ของบรรจุ ภัณฑ์ต่อกิจกรรมทางการตลาด ชนิด และประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
สาหรับการตลาดและการส่งออก วัสดุที่ใช้ในการทาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์
กฎหมายและสิ่งแวดล้อม
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
BA2023302 การจัดการการจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลั ก การบริ ห ารงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ ระบบการจั ด ซื้ อ การดาเนิ น การจั ด ซื้ อ
การควบคุมการสั่งซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การรายงานและการประเมินผลการจัดซื้อ การจัดซื้อ
การจัดจ้างของระบบราชการ กรณีศึกษา
Principles of purchasing management; purchasing system; purchasing
execution; purchasing control and inventory management; purchasing evaluation and
reporting; purchasing and outsourcing for bureaucracy; case studies

49

BA2023303 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Social and Environmental Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวความคิ ด ทางการตลาดเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การปรั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดกับการตื่นตัวของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ การออกแบบเครื่องมือทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขและกรณีศึกษา
Social and environmental marketing concept; marketing mix adjustment
related to consumer environment; environment pollution problems from business
activities; design marketing tools to solve the problems; solutions and case studies
BA2023304 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด
3(2-2-5)
Feasibility Study in Marketing Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรที่มีผลต่อความเป็ นไปได้ของ
โครงการในระดับจุลภาคและมหภาค การริเริ่มโครงการ การวางแผน การหาแหล่งเงินทุน จัดทาและ
ปฏิบัติตามแผนของโครงการ การประยุกต์เครื่องมือทางการเงินในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการ
การตลาด การประเมินโครงการตลาด
Analyzing the relationship between internal and external factors in
terms of micro and macro levels; project initiation, planning, finding financial resources,
applying of financial tools, implementation, and evaluation of marketing project
BA2023305

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวความคิดการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด การ
วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน การวางแผนทางการตลาด การจัดการกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการตลาด การปฏิบัติงานทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาด
การแก้ปัญหาด้วยการใช้กรณีศึกษาทางการตลาด
Marketing management concepts; marketing environment analysis;
competitive analysis; marketing planning and developing marketing mix strategies; using
technology for marketing management; marketing implementation and controlling;
solving the marketing problems by case studies
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BA2023306 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ข้อมูลการตลาด หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
การพัฒนาสารสนเทศ โปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์และนาข้อมูลการตลาดไป
ใช้ในการตัดสินใจและกรณีศึกษา
Marketing information functions and marketing information system
concepts; development process of marketing information system; using information
technology for developing marketing information system; developing information
customer relationship management programe ; analyzing and using marketing for
decision making and case studies
BA2023307 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:แนวคิดของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า และ
การสร้างความภักดี การวิเคราะห์ผลกาไรจากลูกค้า และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การประยุกต์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในสถานการณ์จริง จริยธรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Concept of customer relationship management; customer relationship
strategies and loyalty creation; customer profitability analysis and organising resources
for customer relationship management; adaptability of customer relationship
management into pratical situation; ethics of customer relationship management and
case studies
BA2023308 การตลาดภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community Marketing
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียน กลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซีย น ภาพรวมประชาคมอาเซีย น โอกาสและผลกระทบการค้าการลงทุน การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเปิดอาเซียนและผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การแข่งขันสู่ AEC
Sustainable development for AEC,ASEAN member countries, ASEAN
community overview, ooportunities & impacts on trade and investment,economics
union, ASEAN economic liberation and its impacts,AEC competitive strategies
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กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
BA2024301 การคิดทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Critical Creative Thinking in Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเชิง
การตลาด การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์สาหรับงานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาด การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการตลาด 1.0 ถึง การตลาด 4.0 การบูรณาการระบบความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับงานทางด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้
Development for systematic creative thinking; systematic analysis in
marketing; creativity development for advertising and marketing communication; study
the change in marketing era from marketing 1.0 to marketing 4.0; integration of creative
marketing ideas in a practical way
BA2024302 เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
3(2-2-5)
Presentation Techniques in Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักการและแนวคิดของการนาเสนอ ขั้นตอนในการนาเสนอและเทคนิคการสื่อสาร
เพื่อการนาเสนอ ประเภทของสื่อและประสิทธิภาพของสื่อต่อการรับรู้ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ในการ
นาเสนอและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการนาเสนอ การ
เตรียมตัวผู้นาเสนอและวิธีการนาเสนอ การประเมินผลการนาเสนองานทางการตลาด
Presentation principles and concepts; presentation process
communication techniques for presentation; types of media and media performance;
equipment techniques for presentation and target group analysis; using software for
presentation; preparation for presentation; evaluating of presentation
BA2024303 การรณรงค์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
Social Media Marketing Campaign
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:พื้นฐานความเป็นมาของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างมูลค่าทางการตลาดด้วย
สื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ การคิดและออกแบบสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อการรณรงค์ทางการตลาด การประยุกต์และการบูรณาสื่อสังคมออนไลน์เพื่องานทางการตลาด
Basic history of social media; value-added marketing creation by social
media; development of creative social media; thinking concept and design of social
media for marketing campaign; apply and integrate social media foe marketing
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BA2024304 การสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
Corporate Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักและวิธีการสื่อสารองค์กร การเผชิญปัญหาและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ การวางแผนรณรงค์สื่อสารองค์กรและการปฏิบัติตามแผน การ
ประเมินผลและการทบทวนแผนงานการสื่อสารองค์กรและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Principles and techniques of corporate communication; contemporary
issues and corporate communication internaly and externally; roles of public
relations; corporate communication plan and implementing plan; evaluating of
corporate communication plan and case studies
BA2024305 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทางการตลาด
3(3-0-6)
Persuasive Communication in Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การสื่อสารทางการตลาด จิตวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิด การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อการโน้มน้าวใจ การกาหนดเครื่องมือสื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวใจ
Marketing communication; psychology human behavior and sociology;
impact factors of customer’s senses; customer analysis for persuasive communication;
selection of marketing communication tools persuasive communication
BA2024306 กลยุทธ์การเลือกสื่อแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Media Using Strategies
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับองค์กรธุรกิจและมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
สาธารณชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาและการออกแบบสื่อ การซื้อสื่อ และการเลือกใช้เครื่องมือ
ส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การเลือกสื่อ แบบบูรณาการและการวางแผนสื่อ การกาหนดกลยุทธ์สื่อสาร
การตลาดให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย
Relationships between media and business enterprises and public;
relationship between corporation and public; interaction between corperration and
public ;interaction between advertising media and media design; buying media;
selecting sale promotion tools; selecting integrated media strategies; media planning;
selecting marketing communication strategies that suitable with target marketing
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BA2024307 การตลาดทางตรง
3(2-2-5)
Direct Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ลักษณะของการตลาดทางตรง พฤติกรรมของผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ทางตรง การกาหนดภาพลักษณ์ การพัฒนาและจัดการขายแบบไม่ต้องอาศัยหน้าร้าน การเสริมบุคลิก
ของการนาเสนอในรูปแบบการตลาดทางตรง การขายผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
และการขายตรงแบบหลายชั้น
characteristics of direct marketing, consumer behavior; direct marketing
strategy planning; image setting; development and operating in non-store retailing;
promoting individual characteristics of the presentation; direct selling via internet, email
and social media; multi-level marketing (MLM)
BA2024308

เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Production Techniques for Marketing Communication Media
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การวางรู ป แบบเพื่อ การสื่ อ สารการตลาด ประเภทของสื่ อ และต้ น ทุน ของสื่ อ การ
วางแผนและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด เทคนิคการผลิต สื่อในรูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาเพื่อ
นาเสนอแนวคิดสร้างสรรค์
Model of communication media; types and cost for media; planning
and producing process of communication media; production techniques in various
medias for marketing communication; case studies for creative concept thiking
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจค้าปลีก
BA2025301 การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก กิจกรรมในการจัดซื้อ และขั้นตอนการจัดซื้อ
กลยุท ธ์แ ละวิธีดาเนิน งานสาหรับ ผู้ จัด ซื้อ การวางแผนสินค้า การวิเ คราะห์กาไรและการบริห าร
สินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ในระบบการไหลเวียนสินค้า
Product sourcing in retail businesses; purchasing activities and
purchasing procedures; strategies for the purchaser operations; product planning;
profit analyzing and inventory management; relationship of inventory flow system

54

BA2025302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Human Resource Management in Retailing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีกเพื่อการแข่งขัน การออกแบบหน้าที่
งาน การออกแบบหน้าที่งานและการกาหนดบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน คัดเลื อกและฝึกอบรม
การสื่อสารภายในองค์กรและการจัดการความขัดแย้ง การตรวจสอบและประเมินผลการทางาน
Principles of human resource management in retail business for
competitive advantage; designing job description and determining employees;
compensation management structure; employment selection and training; internal
organizations communication and conflicts management; checking and evaluating
employee performance
BA2025303 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ลั ก ษณะของการตลาดบริ ก ารและการเข้า ถึ ง พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ส่ ว นประสมทาง
การตลาดส าหรั บ ตลาดบริ การ กลยุทธ์การตลาดบริการ การสร้างความภักดี ในตลาดบริการ การ
สร้างสรรค์งานบริการ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Characteristics of service marketing and consumer insight; marketing mix
for service marketing; strategies for service marketing; loyalty building for service
marketing; service creativity; case studies
BA2025304 การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Promotion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ลักษณะของการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก วิธีการส่งเสริมการตลาดผ่านด้าน
โฆษณา การใช้พนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก การตลาดทางตรงในธุรกิจค้าปลีก เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดสมัยใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Characteristics of promotion in retail business; promotion through
advertising; personal selling in retail business; direct marketing in retail business;
promotional tools in modern market and case studies
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BA2025305 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า
3(3-0-6)
Non-Store Retailing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:รูปแบบการดาเนินธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า ประเภทของเครื่องมือในการขายปลีกที่
ไม่มีร้าน การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค วิธีการขาย
และการตลาดที่เหมาะสม
Non-retail business operation; type of tools used in-store retailing;
product sourcing and storage; product distributing to consumer; selling and marketing
method
BA2025306 การบริหารสินค้าแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การติดตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าแฟชั่น การติดตามการคิดค้นพัฒนา
สินค้าใหม่และแนวโน้มของแฟชั่นใหม่ ๆ การบริหารสินค้าและการจัดแสดงสินค้าแฟชั่น การจัดตกแต่ง
ร้านค้า การพัฒนาพนักงานเพื่อการขายและการให้บริการลูกค้า
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
BA2025307 การบริหารหมวดหมู่สินค้า
3(2-2-5)
Product Category Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การบริหารหมวดหมู่สินค้าและการจัดประเภทหมวดหมู่สินค้า การแบ่งส่วนตลาด
กระบวนการคัดสรรสินค้าและกลยุทธ์การจัดแบ่งสินค้า การจัดสรรพื้นที่ การบริหารพื้นที่ การพัฒนา
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างผู้ ค้าปลี กและผู้ ป้อนปัจจัยการผลิ ต ตัวแบบ การตอบสนองลู กค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารหมวดหมู่สินค้า การประเมินผลการบริหารหมวดหมู่
สินค้าในร้านค้าปลีก
Category management and product category classification, market
segmentation, product selection process and assortment strategies, space allocation,
space management, relationship development between retailers and suppliers, efficient
customer response model, information technology in category management, evaluation
of category management in retail stores
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BA2025308 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(2-2-5)
Visual Merchandising
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลักการและเทคนิคการออกแบบการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน เทคนิคการจัด
แสดงสินค้านอกสถานที่ องค์ประกอบศิลป์ในการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ การจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านเพื่อสร้างภาพพจน์ของร้าน
Principles and designing techniques for visual merchandising and store
display; techniques for offsite merchandising display; art composition for visal
merchandising and store decoration; application of modern technology; visual
merchandising and decoration and store image
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บธ.ม.

การตลาด

1

นางอารยา
บูรณะกูล
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

2

นายไพโรจน์
ทิพมาตร์
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

3

นางขวัญฤทัย
วงศ์กาแหงหาญ
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

4

นายณฐาพัชร์
วรพงศ์พัชร์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

5

นางสาววิรัลพัชร
อสัมภินพงศ์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2560 2561 2562 2563

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2545
บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2534
M.B.A.
Marketing
Southern New
Hempshire
University,U.S.A., 1999
บธ.บ. การโฆษณาและ มหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์ รามคาแหง, 2536
บธ.บ.
ธุรกิจศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
การตลาด
ราชมงคล, 2527
บธ.ม.
การตลาด
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2546
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยพายัพ,
2534
บธ.ด.
การจัดการ
มหาวิทยาลัยภาค
การตลาด
ตะวันออกเฉียง
เหนือ, 2554
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 2544
บธ.บ.
การจัดการ
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม
ศรีปทุม, 2541

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

M.Sc.

Marketing

12

12

12

12

B.B.A.

Marketing

University of East
Anglia Norwich,
UK, 2001
Central
Queensland
University
Melbourne,
Australia, 1999
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

1

นางสาวศิริกุล
บุญญาลัย
xxxxxxxxxxxx

ผศ.

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

นางศศพร
มุ่งวิชา
xxxxxxxxxxxx

ผศ.

M.B.A.

Business
Administration

วท.บ.

การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การเงิน

บธ.ม.

การตลาด

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ด.

การตลาด

ศศ.ม.

การบริหารองค์การ

บธ.บ.

การตลาด-การ
โฆษณา

D.B.A.

Business
Administration

M.B.A.

Business
Administration
International

B.B.A

Business
International
Business

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2537
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2529
State University of
New York, USA.,
1987
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2527
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2541
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2538
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2546
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2539
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2543
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2540
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย, 2553
มหาวิทยาลัยเกริก,
2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร,
2542
Southern Cross
University (Gold
Coast, Australia),
2006
Auckland Institute
of studies
(Auckland, New
Zealand), 2000
Auckland Institute
of studies
(Auckland, New
Zealand), 1998

2

3

4

5

6

7

นางมันทนา
รังษีกุล
xxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นางผุสสดี
วัฒนเมธา
xxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นางชมพูนุท
โภคณิตถานนท์
xxxxxxxxxxx

อาจารย์

นางสาวณัฐชา
ธารงโชติ
xxxxxxxxxxx

อาจารย์

นายธนากร
รัชตกุลพัฒน์
xxxxxxxxxxx

อาจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2560 2561 2562 2563
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

1

นายธนดิษฐ์
ไพโรหกุล
xxxxxxxxxxxxx

-

นศ.ม.

นิเทศศาสตร์

บธ.บ.
2
3

นายยุทธพล อุลิศ
xxxxxxxxxxxxx
นายฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ
xxxxxxxxxxxxx

-

นศ.บ

อาจารย์

M.B.A
บธ.บ.
บธ.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช,
2549
การตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยี
โฆษณา
และอาชีวศึกษา,
2520
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2532
Information Victoria University,
Systems
Australia, 2002
มหาวิทยาลัย
การจัดการทั่วไป สุโขทัยธรรมาธิราช,
2543
การตลาด
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2541

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2560 2561 2562 2563
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทางานจริง
ในสถานประกอบการ
(2) ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดการและบริหารงานในสถานประกอบการอย่างละเอียด
(3) สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง
(4) เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก
(ให้พิจารณาจากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาของวิชาสหกิจศึกษา)
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การท าโครงงานหรื อ งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น การบู ร ณาการความรู้ วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
แก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้ เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัยการตลาดเป็นรายวิชาที่ศึกษาบทบาทและความสาคัญของการวิจัยการตลาดในการ
ตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ กระบวนการวิ จั ย การตลาด การก าหนดข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย การก าหนด
งบประมาณและการบริห ารโครงการวิจัย การเลื อกใช้เทคนิคการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติโดยโปรแกรมสาเร็จรูป การแปลความหมาย
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึง
การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ในการดาเนินการวิจัยทางการตลาด และมีทักษะ
ในการนาเสนองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาสถิติเบื้องต้น จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อสังคม
ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร และการ
ทางานเป็นทีม

ด้านภาวะผู้นา และความสามารถในการ
บูรณาการความรู้ไปประยุกต์กับการดารงชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการให้ความรู้ และให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม
ของนักการตลาดที่มีต่อสังคม
มีการแนะนาเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร กาหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ทางานเป็นทีม/กลุ่ม และมีการกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอผลงาน เพื่อเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก การ
รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่นได้
กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องนาความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการให้เข้า
กับสถานการณ์ ทาการแก้ปัญหาที่กาหนดขึ้น โดยมอบหมาย
ให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน แก้ไขปัญหาทางการตลาด โดยมีผู้นาที่
สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้คัดเลือก

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุก
คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการตลาดอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการตลาด
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ค วรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เช่นถ้าเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการประเมิน
จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาและการนาเสนอ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและ การ
นาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิน จากความสามารถจากการอธิบายถึง ข้อจากัด เหตุผ ลในการเลื อกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลั กหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผล
การเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) เลื อ กสื่ อ และเครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล และ
แปลความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

1











2











3











4








5






1











2











3







4






1











2






3







 



ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   

 
   
   
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1






2






3






4







 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

คุณธรรม จริยธรรม
1










2










3










4






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5






1










2










3






4






1










2

3















ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 

 
 
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





 
   
 
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

คุณธรรม จริยธรรม
1











2












3












ความรู้

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
 
   

   

   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม
1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1












2












3












4












1












2












3












ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม
1









2









3









4








5








ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1









2









3








4








1









2









3








ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการตลาดอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการตลาด
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและ การนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

BA2001101
BA2021101
BA2031101
BA2031202
BA2031203
BA2031304
BA2031305
BA2041101
BA2041102
BA2051101
BA2061101
BA2001401

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
การภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ธุรกิจเพื่อสังคม
หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

2

1

2

    
    
    
    
    
    
    





    
    

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

1

























ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3









1

2

 
 
 
 
 
 
 


 
  
  

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

BA2022201
BA2022202
BA2022203
BA2022204
BA2022305
BA2022306
BA2022307
BA2022308
BA2022309
BA2022310
BA2022411
BA2022412
BA2022413

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การขายและการบริหารการขาย
การจัดการการค้าปลีก
การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดระหว่างประเทศ
การตลาดดิจิทัล
โลจิสติกส์และการจัดการการจัดจาหน่าย
การจัดการตราสินค้า
การตลาดกิจกรรม
การวิจัยการตลาด
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
สัมมนาปัญหาการตลาด

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1

2





























  
  
 

 
  
  
  
  
 
  
  
  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3

1

2

  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

3

1

2











































3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

BA2020401
BA2020402
BA2023301
BA2023302
BA2023303
BA2023304
BA2023305
BA2023306
BA2023307
BA2023308

สหกิจศึกษาทางการตลาด
การฝึกงานทางการตลาด
การบรรจุภัณฑ์
การจัดการการจัดซือ้
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด
การจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การตลาดภูมิภาคอาเซียน

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3






























1








 
 
 

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

2

3

1


























2

3

1

2

   
   
   
 
   
   
   

  
  
 
     

3








1

2

3

  
  
 


 
  




 
   

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

BA2024301
BA2024302
BA2024303
BA2024304
BA2024305
BA2024306
BA2024307
BA2024308

การคิดทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
การรณรงค์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารองค์กร
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทางการตลาด
กลยุทธ์การเลือกสื่อแบบบูรณาการ
การตลาดทางตรง
เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2

3

1

2

3

4



































































ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1

2

3

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

BA2025301
BA2025302
BA2025303
BA2025304
BA2025305
BA2025306
BA2025307
BA2025308

การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก
การตลาดบริการ
การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า
การบริหารสินค้าแฟชั่น
การบริหารหมวดหมู่สินค้า
การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน

1

2



















ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

3

1


















2

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1


   

 

     
     

 


 

     

 


2










3

2



  




  



3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ ละวิชา ดาเนินการโดยอาจารย์ ผู้สอนแต่ละรายวิชา
โดยมีกระบวนการทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวด 7 ข้อที่ 4 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) และเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจัดทารายงานประเมินผลการทวนสอบรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 หมวด 3 ข้อที่ 7 และ มคอ. 6 (ถ้ามี)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ดาเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จัดทาการทวนสอบอย่างน้อย 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จัดทารายงาน
การประชุมการทวนสอบและสรุปผลใน มคอ. 7
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษา และจัดประชุมหลังปิดภาคการศึกษา เพื่อติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และประชุมทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการต่าง ๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะบริ หารธุร กิจ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรใน
ระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1)
คุณธรรม จริ ย ธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญ ญา 4) ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้ อมในการ
เรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนาศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมี
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการ
กาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิช าชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการ
บริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิทยาลั ยให้ ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลั กสู ตร เพื่อให้ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลั ย และบริบ ทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสู ตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้
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หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูล ที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ตรบริ หารธุกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสารสนเทศที่มี
ความเพีย งพอสาหรั บ การจั ดการเรี ยนการสอนทุกหลั กสู ตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ ง
สนับสนุน การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X มีการดาเนินกิจกรรม
– ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือ การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

