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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา การตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
---------------------- 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
คณะ / สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด 
 ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

2. ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  บธ .บ. (การตลาด) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 ชื่อย่อ  (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี    
 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
  5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
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   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   5.5 การให้ปริญญากับผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2549 
       เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
      คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในการนําเสนอ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
       ครั้งที่  2/2555 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 
      สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
       ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555  
      สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  
       ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

        หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
      สาขาวิชาการตลาด ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในหน่วยงานทางธุรกิจ 
     สามารถทํางานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้ 

(1) นักการตลาด 
(2) นักวิจัยการตลาด 
(3) นักวิชาการ 
(4) นักโฆษณา 
(5) นักประชาสัมพันธ์ 
(6) นักขายมืออาชีพ 
(7) เจ้าพนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ เอกชน 
(8) นักบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ 
(9) ประกอบอาชีพอิสระ 
(10)  อาจารย์ผู้สอน  ฯลฯ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

น.ส.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้านการตลาด 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ บริหารธุรกิจ 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

2546 
2536 

นางถมรัตน์  ชื่นเชย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้านการตลาด 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยเกริก 

2543 
2529 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ปัจจุบัน 
 การตลาดเป็นกิจกรรมที่สําคัญในการสร้างรายได้แก่หน่วยการผลิตทุกแขนง ทั้งระดับ
ท้องถิ่น ชาติ นานาชาติ และระดับโลก เพราะการตลาดจะช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ความภักดี อันจะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อผู้บริโภค ธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตที่ธุรกิจจะต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางกระแสวัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลง
การค้าเสรี ที่แต่ละประเทศต้องดําเนินการในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และในระดับโลกมากข้ึน อันจะทํา
ให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา 
 11.2 ความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ/                  
สถานประกอบการ จึงจําเป็นที่จะต้องมีนักการตลาดที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน 
และดําเนินการรับผิดชอบงานด้านการตลาด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการดําเนินธุรกิจ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 การพัฒนาหลักสูตรมุ่งการผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถทาง
การตลาดมีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน              



 4 

มีความรับผิดชอบต่อธุรกิจและสังคม อย่างมีคุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ดังนั้น  เนื้อหาในหลักสูตรจึงมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เน้นทฤษฎีทางการตลาด อาทิเช่น     
การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์และ การวางแผนการตลาด การจัดการการขาย การจัดการการตลาด 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎี              
ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการให้การศึกษาและ   
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย มีความรู้ คุณธรรม มีทักษะในสาขาวิชาชีพ
การตลาด การวิจัย การคิด การวิเคราะห์ และสามารถนําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนที่ต้องมาเรียน 
 13.2.1 เปิดสอนรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ให้สาขาวิชา การจัดการทั่วไป                 
การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ในคณะวิทยาการจัดการ 
 13.2.2 เปิดสอนรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ให้สาขาวิชาในคณะต่าง ๆ ดังนี้           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์ และ        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 ดําเนินการโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งมีประธานโปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
โดยทํางานประสานกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 ผลิตบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา

ในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และตระหนักในความสําคัญของศาสตร์ที่ได้

ศึกษา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ 
 1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ 

มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการตลาด 
 1.2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นผู้มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1.ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด ให้มี
มาตรฐานตามท่ีสกอ.กําหนด 
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และความต้องการ
ของธุรกิจ 

-พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
ตามท่ี สกอ.กําหนดสอดคล้องกับ  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของธุรกิจ ตลอดจนท้องถิ่น 
-ติดตามและประเมินหลักสูตร        
ทุก ๆ  5 ปี 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมิน     
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
-รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  
 

2.พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ให้
มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ   
ในวิชาชีพ ในการบูรณาการการเรียน 
การสอนกับการบริการวิชาการ และ
บูรณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย  

-ปริมาณงานในการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
ให้บริการวิชาการแก่แก่สังคม 
-ผลงานวิจัยในการบูรณาการ
การให้บริการวิชาการ แก่
สังคมกับการวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการศึกษา 
 เป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ค) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

อาจจดัให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 - ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
        การศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

         
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.1.1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         2.1.2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม 
 2) ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือใช้ในการค้นคว้า
เพ่ิมเติม จากระบบสารสนเทศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
 3) ปัญหาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์น้องพ่ีสาขาวิชาการตลาด จัดอบรม
บุคลิกภาพให้กับนักศึกษา จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียน เป็นต้น 
 2) สาขาวิชา  จัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ประจําไว้ที่ห้อง
สาขาวิชาการตลาด 

 



 7 

 3) จัดให้มีการเรียนเพิ่มเติมและอบรมความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ จัดให้มีอาจารย์สอน
เสริมด้านภาษาต่างประเทศประจําคณะ  
  
 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท)  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าบํารุงการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
 
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 
   

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก.งบด าเนินการ      
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2.ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 185,500 371,000 556,500 742,000 742,000 
3.ทุนการศึกษา - - - - - 
4.รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

รวม (ก) 265,500 531,000 796,500 1,062,000 1,062,000 
ข.งบลงทุน (บาท)      
งบครุภัณฑ์ (บาท) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ก) + (ข) 315,500 581,000 846,500 1,112,000 1,112,000 
จํานวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา* 

7,889 7,263 7,054 6,950 6,950 

         
         *หมายเหตุ ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บุคลากร และงบประมาณค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
     เป็นแบบชั้นเรียนและให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวค ค) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
     และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา (1) – (4)            

9  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
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ข.หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
(1) วิชาแกน   
(2) วิชาเอกบังคับ   
(3) วิชาเอกเลือก    
(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    

42  หน่วยกิต 
33  หน่วยกิต 
15  หน่วยกิต 
7  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

  
3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

                    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        จ านวน  30   หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

             บังคับเรียน 2 รายวิชา                                             6 หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3 (3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

   เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้                                ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 

 
1541002 

 

ทักษะการใช้ภาษาไทย   
Thai Language Skills 
ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

 Specifics Purposes  
1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 

Language and Communication in 
Local Community 

3 (3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral-Aural Communication in 
Japanese Language 

3 (3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Oral-Aural Communication in Chinese 
Language 

3 (3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral-Aural Communication in 
Myanmar Language 

3 (3-0-6) 
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2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาตอ่ไปน้ี ไมน้่อยกว่า 6  หน่วยกิต      
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self 
Development 

3 (3-0-6) 

1001004   ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3 (3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Being 

3 (3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3 (3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3 (3-0-6) 

1631001    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 

3 (3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  
Aesthetics of Visual Art 

3 (3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3 (3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3 (3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Contemporary 
Management 

3 (3-0-6) 

     
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาตอ่ไปน้ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy 
3 (3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3 (3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3 (2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 

Thai and Global Society 
3 (3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
Human Being Community and 
Environment 

3 (3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3 (3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3 (3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

3 (3-0-6) 

*3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 
Economics in Daily Life 

3 (3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3 (3-0-6) 

            

*เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีบังคับเรียน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
    

    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาตอ่ไปน้ี 
ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of 
Life 

3 (2-2-5) 

1161002
  

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
Exercise for Health 

3 (3-0-6) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for 
Development 

3 (3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชีวิตประจําวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4001003 

 
 
 

4091001
  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
Conservation Environments and 
Natural Resources 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics 

3 (3-0-6) 
 
 
 

3 (3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3 (3-0-6) 

4121001
  

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับ
นักศึกษา  
Computer and Technology  Skills  
for Tertiary Students 

3 (2-2-5) 
 

4121002
  

การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Skills of Word  Processing  and  
Presentation Applications 

3 (2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและ
จัดการข้อมูล 
Skills of Spreadsheet and Data 
Management Applications 

3 (2-2-5) 

4121005   การออกแบบและการพัฒนาเว็ปไซต์ 
Website Design and Development 

3 (2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life 

3 (2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
Technology in Daily Life 

3 (3-0-6) 

5501002 
  

เทคโนโลยีท้องถิ่น 
Local Technology 

3 (3-0-6) 
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               ข. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน  97   หน่วยกิต 
                      1) วิชาแกน      จ านวน   42   หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 

Business English  1 
3 (3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 
Business English   2 

3 (3-0-6) 

3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ 
Business Ethics and Social Responsibility 

3 (3-0-6) 

3521101 การบัญชี  1  
Accounting  1 

3 (2-2-5) 

3521102 การบัญชี  2 
Accounting  2 

3 (2-2-5) 
 

3531101 การเงินธุรกิจ  
Business Finance 

3 (3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Laws 

3 (3-0-6) 
 

3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3 (3-0-6) 

3543101 การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3 (3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3 (3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3 (3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค   
Micro – Economics 

3 (3-0-6) 

3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro – Economics 

3 (3-0-6) 

3601101   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
Information Technology in Business 
 
 
 
 
 

3 (2–2-5)   
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                      2) วิชาเอกบังคับ   จ านวน     33    หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior 
3 (3-0-6) 

3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
Marketing Information System 

3 (2-2-5) 

3542305 การจัดการการขาย 
Sales Management 

3 (3-0-6) 

3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
(IMC) 

 3 (3-0-6) 

3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Marketing 

3 (3-0-6) 

3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
Marketing for Community and Local 

3 (2-2-5) 

3543108 การวิเคราะห์และการจัดทําแผนการตลาด 
Market Analysis and Planning 

3 (2-2-5)                     

3543307 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่
อุปทานทางการตลาด 
Marketing Channel and Supply Chain 
Management 

3 (3-0-6) 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ  
International Marketing 

3 (3-0-6) 

3544901 การสัมมนาการตลาด 
Seminar in marketing 

3 (2-2-5) 

3544902 การวิจัยการตลาด  
Marketing Research 

3 (2-2-5) 

 
3) วิชาเอกเลือก  จ านวน 15  หน่วยกิต  โดยให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

Management Accounting 
3 (3-0-6) 

3541302 การค้าสมัยใหม่  
Modern Trade  

3 (3-0-6) 

3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Marketing for Tourism Industry 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
3542111 

 
3542304 

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
Product and Brand Managment 
ศิลปะการขาย 
Salesmanship 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 

3542306 การตลาดทางตรง   
Direct Marketing 

3 (3-0-6) 

3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
Advertising and Sales Promotion 

3 (3-0-6) 

3543104 การตลาดบริการ 
Service Marketing 

3 (3-0-6) 

3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Social and Environment Marketing 

3 (2-2-5) 

3543401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  
Consumer Relation Management 

3 (3-0-6) 

3543501 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด  
Software  Package  and  Application  for  Marketing 

3 (2-2-5) 

3543502 เทคนิคการนําเสนอ         
Presentation Techniques 

3(3-0-6) 

3544104 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด              
Current Issues in Marketing 

3(2-2-5) 

3562135 สถิติเพ่ือการจัดการ 
Statistic for Management 

3 (3-0-6) 

3562307 การจัดการการผลิต 
Production Management 

3 (3-0-6) 

      

4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                 จ านวน 7 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา 
 

               4.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา               น (ท-ป- อ) 
  3544801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 (45) 
   Preparation for on-the-job Training   
  3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              6 (540) 
   Job Training 
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     4.2 แผนสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                        น (ท-ป-อ) 
 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา               1 (45) 
   Preparation to Cooperative Education 
 3503802 สหกิจศึกษา      6 (540) 
   Cooperative Education 
 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปิดสอน
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
1) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2) การจัดกลุ่มวิชา สาขาวิชา ยึดระบบการจัดหมวดวิชา สาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
3) การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา ยึดหลัก 3 ประการคือ 

ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลขตัวที่ 1-3   กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

 เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  

เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) กรณีการปรับปรุงรายวิชา 
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิตเหมือนเดิม และเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 ใน 4 

ให้ใช้รหัสเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา หรือปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระ
เปลี่ยนแปลงเกิน 1 ใน 4 ให้กําหนดรหัสวิชาใหม่ (ไม่ให้ซ้ํากับรหัสวิชาเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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 การก าหนดกลุ่มวิชาและตัวเลขประจ าสาขาวิชา ในระบบรหัสรายวิชาของ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 กลุ่มวิชาการศึกษา  
  100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้  
  116 สาขาวิชาพลศึกษา 
 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  
  154 สาขาวิชาภาษาไทย 
  155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  163 สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ  
 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
  350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ 
  352 สาขาวิชาการบัญชี 
  353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  354 สาขาวิชาการตลาด 
  356 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  359 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  360 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
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3.14 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม  18 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

3521102 การบัญชี 2   3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม  18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
3592105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

รวม  21 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5) 
3542402 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม  21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัังคม 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
3542305 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม  21 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 3(2-2-5) 
3543108 การวิเคราะห์และการจัดทําแผนการตลาด 3(2-2-5) 
3543307 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่ 

อุปทานทางการตลาด 
3(3-0-6) 

3544901 การสัมมนาการตลาด 3(2-2-5) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม  21 
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 แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน 
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3544902 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
3544801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(45) 

รวม  7 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 (540) 

รวม  6 
 
 
 

2) แผนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3544902 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

รวม  7 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
3503802 สหกิจศึกษา     6 (540) 

รวม  6 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
         คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 กับหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สถาบนัที่จบ ปทีี่จบ 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/์ปีการศึกษา) 
2555 2556 2557 2558 

1 น.ส.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้านการตลาด 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2546 
2536 

12 12 12 12 

2 นางถมรัตน์  ช่ืนเชย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้านการตลาด 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยเกริก 

2543 
2529 

12 12 12 12 

3 นายจิระ  ประสพธรรม 
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
ศศ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 

2553 
2543 

12 12 12 12 

4 นางเพชรา  บุดสีทา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางด้านการตลาด 

กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2546 
 

2526 

12 12 12 12 

5 นายชูเกียรติ  เนื้อไม ้
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุม  
ทางอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2551 
2547 

12 12 12 12 

24 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอน และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒ ิ
 

ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 น.ส.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

2546              
2536 

2 นางถมรัตน์  ช่ืนเชย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

2543 
2529 

3 นางเพชรา  บุดสีทา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา) 
บธ.บ.(การตลาด) 

2546 
 

2526 
4 นายจิระ  ประสพธรรม อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 

ศศ.บ.(การตลาด) 
2553 
2543 

5 นางสาวรรณพรรณ รักษ์ชน 
 

อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ) 

2544 
2540 

6 นายชูเกียรติ  เนื้อไม ้
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม) 

2551 
2547 

7 นางธารทิพย์  ธรรมสอน 
 

รองศาสตราจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

2528 
2518 

8 นางราตรี  สิทธิพงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

2544 
2527 

9 น.ส.วรภรณ์  โพธิ์เงิน 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บัญชีการเงิน) 
บช.บ.(บัญชีการเงิน) 

2535 
2524 

10 นางรุ่งพร  งามผ่องใส 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 

2539 
2526 

11 น.ส.พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์
 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 

2552 

2548 

12 น.ส.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 
 

อาจารย์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
คบ.(การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย) 

2546 
2542 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒ ิ
 

ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

13 น.ส.นงลักษณ์ จิ๋วจ ู
 

อาจารย์ บธ.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(การบัญชี) 

2554 
2549 

14 น.ส.อนุธิดา  จันที  
 

อาจารย์ บธ.ม.(การเงิน)  
บธ .บ.  (การเงินการธนาคาร) 

2551 
2549 

15 นางพัตราภรณ์  อารีเอื้อ 
 

อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

2546 
2538 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา โดยจัดอยู่ในวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี ้
เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหา ไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษา ก็จะเป็นการอนุโลมให้             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทนได้ 
 

 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามี  
คุณสมบัติััดังนี้ 

1) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา ในการแก้ปัญหาด้านการตลาด
และการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง สามารถนําความรู้
ที่ได้เรียนในภาคทฤษฎี สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
และกล้าแสดงออก 

4) นักศึกษาสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ 
 

 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 การจัดทําโครงงานหรือการวิจัยไม่ได้เป็นข้อบังคับในหลักสูตรแต่สนับสนุนให้นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิธีวิจัยทางการตลาด   ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชา เอกบังคับ ในหมวดวิชา
เฉพาะเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีจํานวนผู้ร่วมงานโครงการละ               
3-8 คน และมีการจัดทําเป็นรายงานมีรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และทําภายในเวลาที่กําหนด 
 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานหรือการวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้กําหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา
ค้นคว้า หรืองานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์และประโยชน์ที่
จะได้รับจากการทํา มีขอบเขตการศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือการวิจัย 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีองค์ความรู้จากการวิจัย การทําโครงงาน 
  5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม 
  5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 

 5.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  โครงงานหรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

 5.5  การเตรียมการ 
   5.5.1 อาจารย์ ผู้สอนให้คําแนะนํานักศึกษา โดยให้นักศึกษา ในการเลือก หัวข้อหรือ
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
   5.5.2 อาจารย์ ผู้สอนจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของ
นักศึกษา 
   5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน โครงงาน วิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทําวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ ผู้สอน จาก
การติดตามความคืบหน้าการทําวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบ
โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 20% 
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  5.6.2 ประเมินคุณภาพของการทําวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ ผู้สอน  โดยกําหนด
เกณฑ์และการประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40% 
  5.6.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษาใน
ภาพรวม โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 
40%   
  5.6.4 การให้เกรดจากคะแนนที่ทําได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม  คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

       ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไป ที่สถาบัน 
คณะ หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
คือ 

“ผลิตบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มี
จิตอาสาในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม” 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1)มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีจิตอาสาใน
การให้บริการ สามารถปรับตัวได้ในทุก
สถานการณ์ 

1) มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันโดยนักศึกษา 
2) บูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2) มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิต 

1) สอดแทรกในเนื้อหาสาระแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอนให้กับ
นักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนําไปใช้
ในการดําเนินชีวิต 
2) ฝึกให้นักศึกษานําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรม
การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

         1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
       1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

                 1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์  
         1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน
และเข้าใจโลก 
                  1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดําเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
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2.ด้านความรู้  
มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้  
2.1  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
2.3  มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
2.4   ภาษา  

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา  
     3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและนํา

ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้  
     3.2  สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์  
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     4.1  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นําและการบริหารการจัดการ 

ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถในการทํางานและแก้ปัญหากลุ่มได้  
     4.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ได้แก่  ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

พัฒนาตนเองด้านอารมณ์  การพัฒนาตนเองด้านสังคม  
      4.3  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ  
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจในการดํารงชีวิต  

5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ การ
นําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูลความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ  

 
 
 



 

ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 รายวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุุน 
             เพื่อการสื่อสาร 

                

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 

10011004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                 

1511002 ความจริงของชีวิต                 

1521001 พุทธศาสน์                 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 

31  

31 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2061001 สังคีตนิยม                 

3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการสมัยใหม ่                 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง  
             การปกครองไทย 

                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                 

1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ  
             ชีวิตประจําวัน 
 

               
 
 

32 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
             ทรัพยากรธรรมชาต ิ

               
 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับ 
             นักศึกษา 

                

4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผล 
             งานด้านคอมพิวเตอร์ 

                

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคํานวณและ 
             จัดการข้อมูล 

                

4121004 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                 
5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน                 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น                 

33 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

        1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
        2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
        4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
        5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
        6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับนักศึกษา เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยด้านการตรงต่อ

เวลาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
        2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา โดยแสดงให้เห็นผลดีของการ

ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
        3) กําหนดให้มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้จักหน้าที่ของการ

เป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

        2) สังเกตพฤติกรรมการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

        3) สังเกตพฤติกรรมการพูด การแต่งกาย และบุคลิกภาพ 
        4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2.ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  
         2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจประยุกต์ความรู้ ทักษะ การมาใช้กับธุรกิจได้

อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาจําลองกรณีศึกษาหรือปัญหาของธุรกิจจริง  
         3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
         4) มีความรู้ในแนวกว้างของวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ 

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  

 2) ส่งเสริมให้มีการเรียนจากสถานประกอบการจริงโดยจัดโครงการศึกษาดูงาน 
การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกหรือเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

 3) มีรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความรู้ด้วย 
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
2) ประเมินรายผล การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก  
3) ประเมินจากพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
4) ประเมินรายงานทั้งรูปแบบรายงาน และการนําเสนอของนักศึกษา  

             3 ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

          1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
          2) ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ 
          3) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
           4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องการ 

  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      1) การใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ 

            2) การอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจ 
            3) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําโครงการฝึกปฏิบัติการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 

   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามกรณีศึกษา 
  2) ประเมินความรู้และคําตอบที่ได้รับจากการอภิปายกลุ่ม  
  3) ประเมินจากการสรุปรายงาน การนําเสนองานในชั้นเรียน 
  4) การใช้แบบทดสอบ 

      4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

           1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์  
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน  
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 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง 
 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
  1) มอบหมายงานกลุ่มให้ส่งและนําเสนอตามเวลาที่กําหนด 
  2) ให้จัดทําโครงการปฏิบัติการทางธุรกิจ 
  3) ให้นักศึกษาทําโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์และ 

ความรับผิดชอบร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
   1) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน  

กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  
    2) ประเมินผลงานกลุ่ม การส่งงานตามเวลาที่กําหนด และประสิทธิภาพใน 

การนําเสนอ 
    3) ประเมินผลการจัดทําโครงการปฏิบัติการทางธุรกิจ ตลอดจนประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    4) ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทําร่วมกับบุคคล/หน่วยงานภายในและ 

ภายนอกและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
            5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

   1) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร เพ่ือวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ 
เชิงปริมาณ 

        2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ 
ของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

         3) สามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 
           5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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          1) การวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ 
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

          2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ 
จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

         3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และนําเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

            5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอรายงานตามหลักทฤษฎี การเลือกใช้ 
รูปแบบของการสื่อสารการนําเสนออย่างเหมาะสม 

            2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดและเหตุผลใน 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ และการนําเสนอต่อชั้นเรียน 
 

 

 

 

 



38 
 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum  Mapping) จากรายวิชา ของหมวดวิชาเฉพาะ  

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 

ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

1.  1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

2.  1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

3.  
3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ●  ●  ● ●  ●   

4.  3521101 การบัญชี 1 ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 

5.  3521102 การบัญชี 2 ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 

6.  
3532204 การภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ 

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 
● 
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ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

7.  3531101 การเงินธุรกิจ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

8.  3541101 หลักการตลาด ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

9.  3543101 การจัดการการตลาด ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

10.  
3561101 องค์การและการ
จัดการ 

 ● ● ●   ● ●   ● ● ● ● ●  ●  ● ●  ●   

11.  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  ● ● ●   ● ●   ● ● ● ● ●  ●  ● ●   ●  
12.  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ○ ● ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

13.  3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค ○ ● ○ ● ○  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

14.  
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ○ ○ ● ○ 

15.  3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค ○ ● ● ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
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ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

16.  
3542109 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด ○ ○ ● ○  ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●    ○ ○ ● 

17.  3542305 การจัดการการขาย ○ ○ ● ●   ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○  ○ ● ○ 

18.  
3542402 การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○   ○ ○ ● 

19.  
3543107 การตลาดเพื่อชุมชน
และท้องถิ่น ○ ● ○ ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

20.  
3543108 การวิเคราะห์และการ
จัดทําแผนการตลาด ○ ● ○ ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 

21.  
3543307 การจัดการช่องทาง
การตลาดและห่วงโซ่อุปทานทาง
การตลาด 

○  ● ● ○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ●    ● ● ○ 

22.  
3544103 การตลาดระหว่าง
ประเทศ 

○   ○ ● 
 ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ●  ○   ○ ● 

 

○ 
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41 
 

 
 

 

 

ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

23.  3544901 การสัมมนาการตลาด ○ ● ● ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○  ● ● 

24.  3544902 การวิจัยการตลาด ○ ● ● ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

25.  
3542403 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ●    ○ ● ● 

26.  3562135 สถิติเพื่อการจัดการ ○   ● ○   ○ ○  ● ●  ●    ○ ○   ● ○ ● 

27.  
3524301 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ 

○ ○ ○ ● ○ 
 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○   ● ○ ○ 

28.  3541302 การค้าสมัยใหม่ ○  ● ● ○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ●  ○ ● ○    ● ○ ○ 

29.  
3542106 การตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ● ○ ●  
 ● ● ● ○ ○ ● ● ●  ● ● ● ○   ● ● ● 

30.  
3543109 การตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ○ ○ ● ● ○  ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○    ● ○ 

 

○ 
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ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

31.  
3542111 การจัดการผลิตภัณฑ์
และตราสินค้า ○ ○ ● ●   ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●  ● ○ ● 

○   ○ ● ○ 

32.  3542304 ศิลปะการขาย ○ ○ ● ○  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

33.  3542306 การตลาดทางตรง ○ ○ ● ○   ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○  ● ○ ● ○   ○ ● ○ 

34.  
3542401 การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย ○ ● ● ● ○  ● ● ● ○ ○ ● ● ●  ○ ○ ● ○   ● ○ ○ 

35.  3543104  การตลาดบริการ ○ ○ ● ○   ○  ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ●  ○ ○ ○ ● ○ 

36.  
3543401 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ●  ○  ● ○   ● ○ ○ 

37.  3562307 การจัดการการผลิต ○ ○ ○ ● ○   ○ ○ ○ ● ●  ● ○ ○ ○ ○ ○   ● ○ ○ 
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ล าดับ 

 

 

รายวิชา 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ความรู้ 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

38.  
3543501 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป และการประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด 

○ ○ ● ○  ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ●    ○ ● 
 

● 

39.  3543502  เทคนิคการนําเสนอ        ○ ○ ● ●   ● ● ○ ● ○ ● ● ●  ○ ● ●  ○ ○ ○ ○ ● 

40.  
3544104 สถานการณ์ปัจจุบันทาง
การตลาด ○ ○ ○ ● ○  ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

41.  
3503801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

42.  
3504802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

43.  3503803 การเตรียมสหกิจศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

44.  3503804 สหกิจศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

43 



 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ค.) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา  ที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

การประเมินคุณลักษณะของมาตรฐานการเรียนรู้จากผู้ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์นิเทศ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จะเน้นการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนําผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุง
กระบวนการในการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส 

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน และสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จํานวนสิทธิบัตรที่ได้จากการทํางาน
ด้านการตลาด จํานวนรางวัลทางวิชาชีพที่ได้ หรือจํานวนกิจกรรมที่ทําเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา   
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีัพ.ศ.2548 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูที่ดีสําหรับอาจารย์ใหม่ รวมถึงให้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจนหลักสูตรที่จะสอน 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้เพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์อย่างสม่ําเสมอ โดย
การส่งเสริมการสอนและการทําวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ให้คณาจารย์ได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนด้าน   การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( KM) ด้านเทคนิคการสอนหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

1) ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
องค์ความรู้และคุณธรรม ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

2) กระตุ้นให้คณาจารย์พัฒนาและทําผลงานวิชาการท่ีตรงสายในสาขาวิชาการตลาด 
3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนํามาพัฒนาการเรียน   

การสอน ที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา  ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูล  สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
สาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ       

เงินรายได้ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
สาขาวิชาใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล

จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ เช่น ห้องสมุดของคณะ 
หรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ซึ่งสาขาวิชาการตลาด ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ในการเรียน     การสอนโดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักมี  ดังนี้  
 
ล าดับที่ รายการ ขนาดจุ จ านวน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1* 40 เครื่อง 1 ห้อง 
2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2* 32 เครื่อง 1 ห้อง 
3  ห้องบริการคอมพิวเตอร์* 20 เครื่อง 1 ห้อง 
4  ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 20 คน 1 ห้อง 
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อุปกรณ์การศึกษามีดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1  เครื่องแม่ข่าย* 1 เครื่อง 
2  เครื่อง Printer สําหรับบริการนักศึกษา* 1 เครื่อง 
3  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 4 เครื่อง 
4  เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop 5 เครื่อง 
5  เครื่อง Printer ในห้องพักอาจารย์ 3 เครื่อง 
6  ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
7  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 ชุด 
8  LCD Projector* 9 ชุด 

 
* มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งให้บริการ

หนังสือ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 
จ านวนทรัพยากรทั้งหมด 
 

 หนังสือ 
  ภาษาไทย  จํานวน    61,978  ชื่อเรื่อง       182,658  เล่ม 
  ภาษาอังกฤษ  จํานวน     5,493   ชื่อเรื่อง        7,627  เล่ม 
 

วารสาร 
  ภาษาไทย  จํานวน       624   ชื่อเรื่อง        2,781  เล่ม 
  ภาษาอังกฤษ  จํานวน         62   ชื่อเรื่อง            121  เล่ม 

 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์       จํานวน          13   ฐาน     ได้แก่ 

- Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย) 
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ) 
- ProQuest Digital Dissertations (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก) 
- ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป) 
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- SpringerLink - Journal  (ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
- ISI Web of Science (ฐานข้อมูลบรรณานุกรม) 
- American Chemical Society Journal (ACS)  
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา) 
- Computer & Applied Science Complete (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
- Education Research Complete (ฐานข้อมูลด้านการศึกษา) 
- Emerald Management ( ฐานข้อมูลด้านการจัดการ) 
- Science Direct  (ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขภาพ                

มนุษย์ศาสตร์) 
 

สาขาการตลาด 
 

หนังสือ 
  ภาษาไทย  จํานวน       475    ชื่อเรื่อง     1,735     เล่ม 
  ภาษาอังกฤษ  จํานวน         56    ชื่อเรื่อง       126     เล่ม 

 

วารสาร 
  ภาษาไทย  จํานวน         22    ชื่อเรื่อง        45     เล่ม 
  ภาษาอังกฤษ  จํานวน           8    ชื่อเรื่อง         9     เล่ม 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์       จํานวน            8    ฐาน     ได้แก่ 
 

- Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย) 
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ) 
- Emerald Management (ฐานข้อมูลด้านการจัดการ) 
- H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป) 
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา) 
- ISI Web of Science (ฐานข้อมูลบรรณานุกรม) 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการการสอนเพิ่มเติม 
สาขาวิชาจะประสานงานกับสํานักวิทยบริการ หรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ

ให้มีการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้องกับการตลาด หรือธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือนํามาให้บริการแก่
คณาจารย์ และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้สําหรับการประกอบการเรียนการสอน 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
สาขาวิชาเปิดรับความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับความ

เหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอ
ข้อคิดเห็นเหล่านั้นต่อฝุายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจําสาขาวิชา จะต้องประชุมร่วมกัน

เพ่ือวางแผนในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุก
รายวิชา โดยข้อมูลเหล่านั้นจะนําไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้การ
ผลิตบัณฑิตของสาขา เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปนี้ 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดย

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย  
การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติ
ตามตําแหน่ง และทัศนคติต่องาน 

 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การ
เตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการปฏิบัติ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ตรงกับรายวิชาต่าง ๆ มาเป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
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2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถติดต่ออาจารย์

ผู้สอน หรือยื่นคําร้องผ่านสาขาวิชา เพื่อขอดูกระดาษคําตอบ คะแนน และวิธีการประเมินได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหท้ันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ ความต้องการของั

ตลาดแรงงาน 
3) มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน มีดังนี ้
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี 
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนนั้น จะพิจารณาจาก

ตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความรู้ ความเข้าใจหรือไม่ ซึ่ง
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน หรือการทําวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น เมื่อรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ก็จะสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ที่เรียนหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จัดให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน 

โดยประเมินในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน เป็นต้น 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทํา โดยการสํารวจข้อมูลจากฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัด     
การเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา โดยสํารวจจากผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 นักศึกษาและบัณฑิต 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4 อาจารย์ผู้สอน 
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการดําเนินการที่บรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์
การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

การทบทวนผลการประเมินของสาขาวิชา เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
4.1 สาขาวิชาเก็บรวมรวมข้อมูล    เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร   จากนักศึกษา บัณฑิต        

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงอาจารย์ผู้สอน  
4.2 คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในข้างต้น เพื่อใช้ข้อมูล

ดังกล่าวเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
4.3 ทําการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 

1541001        ทักษะการใช้ภาษาไทย                        3(3-0-6)    
(Thai Language Skills) 
ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ จากทรัพยากร

สารสนเทศฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสําคัญ 
โดยนําเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002        ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6)    

(Language and Communication for Specifics Purposes) 
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ 

ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 

1541003    ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น              3(3-0-6)    
    (Language and Communication in Local Community) 
    ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ 

ในท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
1551001        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                       3(3-0-6)     

(Fundamental English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึก

ทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ   

 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6)    

(English for Communication) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6)    

(Oral – Aural Communication in Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของคําศัพท์ และสํานวนภาษาญี่ปุุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และสํานวนภาษาญี่ปุุน ในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้
ภาษาญี่ปุุนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง  

 
1571001        การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 

(Oral – Aural Communication in Chinese Language) 
ศึกษาความของคําศัพท์ และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และสํานวนภาษาจีน ในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้
คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง 
 
1691001       การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                     3(3-0-6) 

(Oral – Aural Communication in Myanmar Language) 
ศึกษาความของคําศัพท์ และสํานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน ฝึกการฟัง 
การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และสํานวนภาษาพม่า ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วใน
สถานการณ์จริง  

 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ                 

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน              3(3-0-6)       

(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของ
พฤติกรรม เช่น เชาวน์ปัญญา การจํา การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม เพ่ือการทํางาน
ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
1001004        ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                 3(3-0-6)       

(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และการใช้
เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรภัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดในชีวิตประจําวัน 
 
1511001        จริยธรรมกับมนุษย์                                                          3(3-0-6)      

(Ethics and Human Being) 
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสําคัญของ

จริยธรรมต่อมนุษย์ เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สําคัญทางปรัชญาและศาสนา
สําหรับมนุษย์การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม      
 
1511002        ความจริงของชีวิต                                                          3(3-0-6)       

(Facts of Life) 
ศึกษาความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลก

ปัจจุบัน การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต
และสังคม คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ 

1521001        พุทธศาสน์                                                                   3(3-0-6)       
(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมสําคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์  ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท 
กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา  เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม 
 
1631001        สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า             3(3-0-6)     

(Information for Research and Study) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้

สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศแหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ 
การอ้างอิง และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า      
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6)     

(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงาน
ทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และนําไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลัก
วิชาการ 

 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6)     

(Aesthetics of Drama) 
ศึกษาและจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรีย์

ภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล 
ความสําคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

 
2061001  สังคีตนิยม                         3(3-0-6)   

(Music Appreciation) 
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก   

คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สําคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี
ที่ควรทราบ   

 
3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6)        

(Leadership and Contemporary Management) 
ศึกษาเก่ียวกับผู้นําและภาวะผู้นํา คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วย

ในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้นําในการทํางานเป็นทีม แนวทางและ
เทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ                
การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน      
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2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ              
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                     3(3-0-6)     

(Thai Social Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต 

แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย โดยเฉพาะการนําไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น  

 
2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ     3(3-0-6)      

(Social Equity and Peace) 
ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โครงสร้าง

และชนชันทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความสําเร็จ ความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้ง
ทางสังคม กระบวนการทําให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม การกระจายอํานาจ 
การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม 
เพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ   

 
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                      3(3-0-6)     

(Civics and Social Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับความสําคัญของความเป็นพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตที่ทํา
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสวนรวม การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ 

 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6)     

(Globalization and Localization) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความสําคัญ

และความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะสห
วิทยาการ ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6)      

(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

ประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญา
ไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 

 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6)     

(Human Being Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อม
แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น              3(3-0-6)        

(Local Resource Management) 
ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้

มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลัก
ความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 

 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6)          

(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการ

บริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวคิดเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของ
ไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป              3(3-0-6)   

(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของ

กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ              3(3-0-6)       

(Entrepreneurship) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี

การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารสํานักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด         การ
วิเคราะห์และเลือกตลาดเปูาหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมทางการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม   การ
ประเมินตนเองสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6)      

(Economics in Daily Life) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชน 
ในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และเพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์
ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6)         

(Sufficiency Economy) 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแสดงให้

เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม และสถาบันที่มีต่อระบบสังคม และเศรษฐกิจ ปัญหาของสังคม และ
เศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี
ใหม่ และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ความสําเร็จของกรณีศึกษา ที่มีการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง     

 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท-ป-อ) 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)   

(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน

ชีวิตประจําวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท-ป-อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              3(3-0-6)   

(Conservation Environments and Natural Resources) 
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชิต ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบ ตลอดจนแนวทางแก้ไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและโลก   

 
4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน        3(3-0-6)     

(Fundamental Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เชต ความสัมพันธ์

และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจริง 
 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                3(3-0-6)      
(Mathematics and Decision Making) 
ศึกษาเก่ียวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม

เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กําหนดการเชิง
เส้น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

 
4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                     3(3-0-6)         

(Computer and Technology Skills for Tertiary Students)   
ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เพื่อจัดการแฟูมข้อมูลใน

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น อาทิ 
โปรแกรมค้นหาและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบีบอัดข้อมูล ฯลฯ ศึกษาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์สังคมออนไลน์ การ
สืบค้นข้อมูล รวมถึงบริการของอินเทอร์เน็ตรูปแบบอื่น ๆ  

 
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)   

 (Skills of Word Processing and Presentation Applications) 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลคํา เพ่ือจัดเก็บแฟูมข้อมูลเอกสาร

และเรียกแฟูมข้อมูลมาแก้ไข การกําหนดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการ
เปลี่ยนแปลงข้อความ คําสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ ศึกษาทักษะการนําเสนองานด้วยโปรแกรมด้านการนําเสนอผลงาน จัดทําในรูปแบบ
ข้อความและสื่อประสม เช่น การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด 
การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใส่
ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานนําเสนอ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท-ป-อ) 
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล            3(3-0-6)   

 (Skills of Spreadsheet and Data Management Applications) 
ศึกษาการทํางานด้วยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงาน

และสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและ
ปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การคํานวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น  
ฟังก์ชันด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอื่น ๆ เพื่อ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ   

 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์        3(3-0-6)  

(Website Design and Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  

เรียนรู้การนําไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ  โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป      

 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)   

(Agriculture in Daily Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม 

การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดําริ ผลผลิตของการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร การใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
เกษตร ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)   

(Technology in Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ การบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาภายในบ้าน หรือการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ในสํานักงานท่ัวไป 

 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น        3(3-0-6)      

(Local Technology) 
ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมเมืองของท้องถิ่นเพ่ือ

พัฒนาและแก้ปัญญาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน                                                 ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น (ท-ป- อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                   3(3-0-6)                                                     

(Business English 1) 
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่างองค์กร ศัพท์และสํานวน

ทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

 
1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                           3(3-0-6)    

(Business English 2) 
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างข้ึน โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การนําเข้าและการส่งออก 
การขนส่งสินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 
 
3563117  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                      3(3-0-6)             

(Business Ethics and Social Responsibility) 
 ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่ธุรกิจต้องมี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ  

 
3521101 การบัญชี  1               3(3-0-6)  

(Accounting 1) 
ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี ความสําคัญและ

การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ 
งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุลของกิจการให้บริการ กิจการขายสินค้า 

 
3521102        การบัญชี 2                                                                   3(2-2-5) 
                    (Accounting 2) 
                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :    3521101        การบัญชี 1 
                     การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชี     
ตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบต่าง ๆ การคํานวณ
ราคาทุนของสินคค้าในระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด และระบบการบันทึกบัญชี
สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องระบบใบสําคัญจ่ายการบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการไม่แสวงหากําไร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น (ท-ป- อ) 
3532204  การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 

(Taxation and Business Laws) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร

ไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคํานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เก่ียวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท
จํากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม 
สัญญาและแรงงานสัมพันธ์ 

 
3531101  การเงินธุรกิจ                        3(3-0-6) 

(Business Finance) 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
หรือ 3521103 หลักการบัญชี 
หลักการ เปูาหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ

คํานวณ การวิเคราะห์ผลการคํานวณ การวางแผนทางการเงิน การคํานวณมูลค่าของเงินตาม
ระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การ
จัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล  การรวม
และการเลิกกิจการ 
 
3541101 หลักการตลาด                3(3-0-6)   

(Principles of Marketing) 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเปูาหมาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
 
3543101 การจัดการการตลาด      3(3-0-6)  

(Marketing Management) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตามเปูาหมาย        
การวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับ
ธุรกิจต่าง ๆ                                      
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น (ท-ป- อ) 
 
3561101 องค์การและการจัดการ             3(3-0-6) 

(Organization and Management) 
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์

และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหน้าที่สําคัญของฝุายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การจูง
ใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 
 
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์              3(3-0-6) 

(Strategic Management) 
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ

การบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ 
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการ
แข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล
และการติดตาม 
 
3592101        เศรษฐศาสตร์จุลภาค                      3(3-0-6) 

(Micro – Economics) 
ศึกษาเก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก กระแส

รองและทางเลือก ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน     
การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัย การผลิตในรูปค่าเช่า 
ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร นโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

 
3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค            3(3-0-6) 

(Macro – Economics) 
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดผลิตภัณฑ์จังหวัดรายได้

ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนร่วมของการบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่าย การว่าจ้าง
ทํางาน วัฐจักรธุรกิจ ระดับเงินเฟูอ เงินฝืด การคลัง หนี้สาธารณะ ระบบการเงินการธนาคาร การให้
สินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น (ท-ป- อ) 
3601101        เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                   3(2–2-5)  

(Information Technology in Business)    
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ

คอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน
ปัจจุบัน การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
นํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงาน
และสร้างกราฟจากข้อมูล การนําเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 

                                                                                                               

 2.2 วิชาเอกบังคับ จํานวน 33 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
 

น (ท-ป- อ) 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค                        3(3-0-6) 

(Consumer Behavior) 
ศึกษาความหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ได้แนวทางในการวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด                       3(2-2-5) 
                     (Marketing Information System) 

ศึกษาถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ  โดยพิจารณาลักษณะการตัดสินใจและความต้องการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจทาง
การตลาดที่มีผลต่อการดําเนินงานของนักการตลาด การพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ ระบบข้อมูล
ภายใน ระบบข่าวสารการตลาด ระบบการวิจัยการตลาด และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ
การกระจายสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทําให้ข้อมูลส่งถึงผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

3542305 การจัดการการขาย               3(3-0-6)  
(Sales Management) 
บทบาทความรับผิดชอบ  และขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย         

การจัดรูปแบบและความสําคัญขององค์การฝุายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย 
การควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย  การพยากรณ์การขาย      
การกําหนดโควต้าและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย 
รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การขาย 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
 

น (ท-ป- อ) 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ                      3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication (IMC)) 
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนและตัดสินใจดําเนินการเลือกเปูาหมาย  

การส่งเสริมเครื่องมือทางการสื่อสาร คุณสมบัติของแหล่งส่งและรับข่าวสาร การวิเคราะห์ความ
ต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าท่ีจะได้รับจากการใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อและข่าวสาร การประสานงาน
และการวางแผนรณรงค์ การส่งเสริมและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุ่งการออกแบบและ
วางแผนสื่อสารแบบรวมหลายสื่อ 
 
3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์               3(3-0-6) 

(Electronic Marketing) 
ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถึง
ทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น                         3(2-2-5) 

(Marketing for Community and Local) 
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่ง 

ส่วนตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์  ราคาการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นใน
สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ศึกษากรณีตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น 
 
3543108 การวิเคราะห์และการจัดท าแผนการตลาด                     3(2-2-5) 
                   (Market Analysis and Planning) 

รูปแบบของแผนการตลาด การกําหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย       
กลยุทธการตลาด การวัดและประเมินผลการนําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานด้านการตลาด 
พร้อมเสนอแผนการตลาด และการวิเคราะห์ (ให้ทําในภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ) 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
 

น (ท-ป- อ) 
3543307        การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานทางการตลาด    3(3-0-6)  

(Marketing Channel and Supply Chain Management)  
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่

อุปทาน กลยุทธ์การบริหารช่องการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการกระจายสินค้า 
กระบวนการเลือกช่องทางคนกลาง การวางแผนการพัฒนาช่องทางการจําน่าย การบริหารการ
ขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ระบบสารสนเทศ การบริการลูกค้า การจัดซื้อและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 

(International Marketing) 
หลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก 

และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มี
ผลต่อการดําเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ 
 
3544901 การสัมมนาการตลาด      3(2-2-5)  

(Seminar in marketing) 
วิเคราะห์ ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทํา

ให้ประสบความสําเร็จ และความล้มเหลวในการดําเนินงานด้านการตลาด เน้นกิจการในประเทศ
ไทย และกิจการของต่างประเทศที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้นักศึกษานําความรู้
ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา หรือศึกษาวิเคราะห์เรื่องการดําเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่
นักศึกษาสนใจ 

 
3544902 การวิจัย การตลาด               3(2-2-5) 

(Marketing Research) 
บทบาทและความสําคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจการออกแบบการวิจัย 

กรรมวิธีในการวิจัยตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาด การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการใช้ผล
ของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยคํานึงถึงจริยธรรมของวิชาชีพการตลาด 
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2.3 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
3541302 การค้าสมัยใหม่       3(3-0-6)  

(Modern Trade Management)  
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะและหน้าที่การดําเนินงานของการค้าปลีกกับผู้บริโภค 

การพิจารณาทําเลที่ตั้งการค้า การบริหารพ้ืนที่ในร้านค้าปลีก เช่น การตกแต่งจัดผัง การจัดเรียง
สินค้า ในชั้นวาง การบริหารและพัฒนาบุคลากรในกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ การแผนเกี่ยวกับการนํา
สินค้าเข้าร้านและการกําหนดการขาย สารส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการต่าง ๆ ระบบสิทธิทางการค้า
และการค้าสัมปทานกับธุรกิจค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ บทบาทและ
หน้าที่ของการค้าส่งที่มีต่อระบบธุรกิจเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการจัดซื้อสินค้าและจําหน่าย
รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง และการให้บริการแก่ผู้ค้าปลีก 

 
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว            3(3-0-6)  

(Marketing for Tourism Industry) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาดการท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาด   เพ่ือ

การท่องเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาดเปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 
3542111 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า               3(3-0-6) 

(Product and Brand Management) 
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิด         

การจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธีการ
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องตรา รวมถึงความหมายและความสําคัญของ             
ตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง ๆ 
ตั้งแต่การกําหนดตราสินค้า ภาษาถ้อยคํา กระบวนการสร้างตราสินค้าโดยผ่านเครื่องมือทาง
การตลาด 

 
3542304 ศิลปะการขาย        3(3-0-6)  

(Salesmanship) 
ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของ

ลูกค้าเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณ
และเจตคติท่ีดีของนักขาย 

 



74 
 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
 
3542306 การตลาดทางตรง       3(3-0-6) 

(Direct Marketing) 
หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจัดการ    

กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสําหรับตลาดทางตรง 
 

3543104 การตลาดบริการ                3(3-0-6) 
(Service Marketing) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ  วิธี

วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ  การวางแผนและกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไข 

 
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

(Social and Environment Marketing) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 

โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการจัดการทางการ
ตลาดเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาของสังคม สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นโน้มน้าวทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางสังคมโดยรวมมากกว่าที่จะเน้นประโยชน์ขององค์กรธุรกิจเพียง
อย่างเดียว 
 
3543401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์      3(3-0-6)  

(Consumer Relation Management) 
ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัด   การ
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เทคนิคการทําวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้า การสร้างความภักดีในตราสินค้า การศึกษาวิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้า           เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ 

 
3543501 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด  3(3-0-6)  

(Software Package and Application for Marketing) 
ศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทร อนิกส์เวิร์คชีต ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบันที่สถานประกอบการใช้อยู่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
 
3543502        เทคนคิการน าเสนอ                                                         3(3-0-6) 

(Presentation Techniques) 
เทคนิค วิธีการ การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพ การใช้จิตวิทยาในการนําเสนอ 

ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนําเสนอ ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการนําเสนองาน
ด้านการตลาด 
3544104        สถานการณปั์จจุบันทางการตลาด                                        3(2-2-5) 

(Current Issues in Marketing) 
ศึกษาถึงหัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย

ประเมิน ตลอดจนคาดคะเนโดยประยุกต์ความรู้จากทางด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้า  
 

3562135 สถิติเพื่อการจัดการ               3(3-0-6) 
(Statistic for Management) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่   การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการนําเสนอข้อมูล 

 
3562307 การจัดการการผลิต       3(3-0-6)  

(Production Management) 
ความหมายและแนวความคิดด้านการจัดการการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์ การวางแผนและการจัดการกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง และการ
วางผังกระบวนการผลิต การบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพ และการจัดการสินค้าคงคลัง 
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 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  7  หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา  

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 

3544801         เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         1(45) 
                     (Preparation for on-the-job Training) 

          รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
                      การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้ 
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการตลาด โดยกระทําในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด 
 
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          6(540) 

(Job Training) 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801  
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล  

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษานําไปใช้สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของ การฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการ
ฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป 
 
3503801        การเตรียมสหกิจศึกษา                                                   1(45) 
                    (Preparation to Cooperative Education) 

          รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
                    จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม  ของผู้เรียนก่อนเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจร
อย่างเป็นระบบ ทั้งวางแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติและติดตามผล รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
นักการตลาด 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท-ป- อ) 
 
3503802 สหกิจศึกษา           6(540) 

(Cooperative Education) 
  รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503803  

นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ศึกษาวิชาต่าง ๆ จนครบหลักสูตร โดยมีวิชา
คงเหลือรวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํา
ว่า 2.5 รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด สามารถเลือกโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเข้า
ทํางานในฐานะพนักงานฝึกงานชั่วคราวในสถานประกอบการ ในงานที่เก่ียวข้องตามสาขาท่ีเรียน
ตามท่ีได้ตกลงหรือกําหนดไว้ พร้อมทั้งทํารายงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลโดยมี
พนักงานที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขานี้ 
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ภาคผนวก ข 
(1) ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(2) ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(3) ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรีระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดิม ปี 

พ.ศ.2549 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 
หมายเหตุ 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
 คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
(5) กลุ่มวิขาพลศึกษาและ 
นันทนาการ 

34 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
 

-หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ.2555 หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีทั้งหมด          
4 กลุ่มวิชา 
-ปรับจํานวนหน่วยกิต  
จาก 34 หน่วยกิต เป็น   
30 หน่วยกิต 
-ปรับหน่วยกิตในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น 
3 หน่วยกิตทุกรายวิชา 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาแกน   
(2) วิชาเอกบังคับ   
(3) วิชาเอกเลือก   
(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
    หรือสหกิจศึกษา 

93 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 
31 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 

97 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 
33 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

-ปรับจํานวนหน่วยกิต 
จาก 93 หน่วยกิต เป็น 97 
หน่วยกิต 
-ปรับหน่วยกิตในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น 
3 หน่วยกิตทุกรายวิชา 
-การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เลือกเรียนแผน
ใดแผนหนึ่งระหว่าง         
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ กับสหกิจศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
-ปรับหน่วยกิตในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น 
3 หน่วยกิตทุกรายวิชา 

รวม 133 หน่วยกิต 133 หน่วยกิต - 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 เหตุผล 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ปรับตาม 
1541001 ทักษะการรับสาร 
             ภาษาไทย              

3(2-2-5) 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                 3(3-0-6) หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1541002 ทักษะการส่งสาร 
             ภาษาไทย              

3(2-2-5) 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
             การสื่อสาร                        

3(3-0-6) ของ 
มหาวิทยาลัย 

1541003 การสื่อสารเพื่อ 
             จุดประสงค์เฉพาะ       

3(2-2-5) 
 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

1541004 ภาษาและการสื่อสาร 
             เพื่อท้องถิ่น      

3(2-2-5) 1541002  ภาษาและการสื่อสาร 
              เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ      

3(3-0-6)  

1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
             การสื่อสาร 1          

2(2-0-4) 1541003  ภาษาและการสื่อสาร 
              ในท้องถิ่น                   

3(3-0-6)  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
             การสื่อสาร 2          

2(2-0-4) 1561001 การฟังและการพูดภาษา 
             ญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร    

3(3-0-6)  

1551003 ทักษะการฟัง–การพูด 
             ภาษาอังกฤษ 1                           

2(1-2-3) 1571001 การฟังและการพูด   
             ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       

3(3-0-6)  

1551004 ทักษะการฟัง–การพูด 
             ภาษาอังกฤษ 2                           

2(1-2-3) 1691001 การฟังและการพูดภาษา  
             พม่าเพื่อการสื่อสาร     

3(3-0-6)  

1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ                  2(1-2-3)    
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ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
หลักสูตรเดิมปี พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 เหตุผล 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                                  2(2-0-4) 1001003  พฤติกรรมนุษย์กับ 

              การพัฒนาตน                   
3(3-0-6) ปรับตาม 

1511002 ความจริงของชีวิต                                   2(2-0-4) 1001004  ทักษะกระบวนการคิด 
              อย่างมีวิจารณญาณ        

3(3-0-6) หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1521001 พุทธศาสน์                                            2(2-0-4) 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                                  3(3-0-6) ของ 
มหาวิทยาลัย 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                          2(2-0-4) 1511002  ความจริงของชีวิต                                    3(3-0-6) ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะ 
             การแสดง                   

2(2-0-4) 1521001  พุทธศาสน์                                             3(3-0-6)  

2061001 สังคีตนิยม                                            2(2-0-4) 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
             และการค้นคว้า         

3(3-0-6)  

1001001 ภาวะผู้นําและ 
             การจัดการยุคใหม่                  

2(2-0-4) 2011001  สุนทรียภาพทาง   
              ทัศนศิลป์                           

3(3-0-6)  

1001002 การคิดวิเคราะหก์าร  
             ค้นคว้าและการใช้เหตุผล  

2(2-0-4) 2051001  สุนทรียภาพทาง 
              ศิลปะการแสดง                   

3(3-0-6)  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับ 
             การพัฒนาตน                 

2(2-0-4) 2061001  สังคีตนิยม                                             3(3-0-6)  

1631001 สารสนเทศแลการศึกษา 
             ค้นคว้า                  

2(1-2-3) 3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
             สมัยใหม่                  

3(3-0-6)  

1631002 การศึกษาค้นคว้าและ 
             การเขียนบทนิพนธ์         

2(1-2-3)    

1631003 ความรู้พื้นฐานทาง 
             สารสนเทศศาสตร์             

2(1-2-3)    

1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             สํานักงาน                   

2(1-2-3)    

1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             เพื่อการศึกษาค้นคว้า      

2(1-2-3)    
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ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
หลักสูตรเดิมปี พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 เหตุผล 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
2531001 วิถีไทย                                          2(2-0-4) 1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการ 

              พัฒนาตน                 
3(3-0-6) ปรับตาม

หมวดวิชา 
2531002 วิถีโลก                                           2(2-0-4) 1001004  ทักษะกระบวนการคิด 

              อย่างมีวิจารณญาณ      
3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป

ของ 
2531003 ครอบครัวและสังคม                           2(2-0-4) 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                               3(3-0-6) มหาวิทยาลัย 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและ 
             สิ่งแวดล้อม                

2(2-0-4) 1521001  พุทธศาสน์                                         3(3-0-6) ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
             กฎหมายทั่วไป     

2(2-0-4) 1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
              และการค้นคว้า       

3(3-0-6)  

2501002 เศรษฐกิจพอเพียง                             2(2-0-4) 2011001  สุนทรียภาพทาง 
              ทัศนศิลป์                         

3(3-0-6)  

2521001 ท้องถิ่นศึกษา                                  2(2-0-4) 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะ  
              การแสดง                 

3(3-0-6)  

2551001 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ไทย                

2(2-0-4) 2061001  สังคีตนิยม                                           3(3-0-6)  

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                       2(2-0-4) 3561001 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
             สมัยใหม ่             

3(3-0-6)  

3591001เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                                                   2(2-0-4) 3591002เศรษฐกิจพอเพียง                             3(3-0-6)  
  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                       3(3-0-6)  
  3591001เศรษฐกิจใน   

            ชีวิตประจําวัน                                                   
3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
หลักสูตรเดิมปี พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 เหตุผล 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
 

4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             คอมพิวเตอร์พื้นฐาน     

3(2-2-5) 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อ 
              คุณภาพชีวิต                           

3(2-2-5) ปรับตาม 
หมวดวิชา 

4121002 คอมพิวเตอร์และ 
             การประยุกต์ใช้งาน                 

3(2-2-5) 1161002  การออกกําลังกายเพื่อ 
              สุขภาพ                                     

3(2-2-5) ศึกษาทั่วไป
ของ 

4121003 การพัฒนาระบบ 
            สารสนเทศระบบเครือข่าย         

3(2-2-5) 4001001 วิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                     

3(3-0-6) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

4121004 คอมพิวเตอร์และสื่อ 
             ประสม                           

3(2-2-5) 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             เพื่อชีวิตประจําวัน                 

3(3-0-6) กําแพงเพชร 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                    2(2-0-4) 4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
              และทรัพยากรธรรมชาติ                

3(3-0-6)  

4091002 คณิตศาสตร์ในชีวิต  
             ประจําวัน                           

2(1-2-3) 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                 3(3-0-6)  

4091003 คณิตศาสตร์กับ 
             การตัดสินใจ                           

2(1-2-3) 4091003  คณิตศาสตร์กับการ 
              ตัดสินใจ                                       

3(3-0-6)  

4001001 วิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา          

2(2-0-4) 4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และ 
             เทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา            

3(2-2-5)  

4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อ 
             ชีวิตประจําวัน                       

2(2-0-4) 4121002 การประมวลผลคําและการ   
            นําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร ์  

3(2-2-5)  

4001003 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
             และทรัพยากรธรรมชาติ    

2(2-0-4) 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรม 
              กระดานคํานวณและ 
              จัดการข้อมูล      

3(2-2-5)  

4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต                                       2(2-0-4) 4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                                 3(2-2-5)  
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน                                            3(2-2-5)  
1161001 กีฬาและนันทนาการ 
             เพื่อคุณภาพชีวิต                

2(1-2-3) 5501001  เทคโนโลยีในชีวิตใน 
              ประจําวัน                                 

3(3-0-6)  

1161002 การออกกําลังกาย 
             เพื่อสุขภาพ                         

2(1-2-3) 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                                                   
 

3(3-0-6)    

1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ                                   2(1-2-3)    
1161004 กีฬาศึกษา                                               2(1-2-3)    
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) วิชาแกน 

3503117 จริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6)   
(Business Ethics) 
 
 แนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและ

เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการ
สร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรม
ของผู้บริหาร (Management Ethics) และ
จริยธรรมของพนักงาน (Employees’ั
Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) วิชาแกน 

3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและ3(3-0-6) 
ความรับผิดชอบต่อสังคม                                       

    (Business Ethics and  
Social Responsibility) 

     ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตาม
หลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่ธุรกิจต้องมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของ
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่าง
ประกอบ 

ปรับรหัสวิชา
และปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3521101 การบัญชี 1             3(2-2-5) 
(Accounting 1) 
ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์

ของการบัญชี แม่บทการบัญชี ความสําคัญ
และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท 
การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การ
จัดทํากระดาษทําการ งบทดลอง งบกําไร
ขาดทุน งบดุลของกิจการให้บริการ กิจการ
ขายสินค้า 

3521101 การบัญชี 1              3(2-2-5) 
(Accounting 1) 
ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์

ของการบัญชี แม่บทการบัญชี ความสําคัญ
และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท 
การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การ
จัดทํากระดาษทําการ งบทดลอง งบกําไร
ขาดทุน งบดุลของกิจการให้บริการ กิจการ
ขายสินค้า 

คงเดิม 
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3521102 การบัญชี 2                 3(2-2-5) 
(Accounting 2) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน :  
3521101 การบัญชี 1 
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทํา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชี ตั๋วเงิน 
การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การ
คํานวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ การคํานวณ
ราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบการบันทึกบัญชี
สินค้าคงเหลือปลายงวดและระบบการบันทึก
บัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบสําคัญ
จ่ายการบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชี
เกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากําไร 

3521102 การบัญชี 2                3(2-2-5) 
(Accounting 2) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน :  
3521101 การบัญชี 1 
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทํา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชี ตั๋วเงิน 
การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การ
คํานวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ การคํานวณ
ราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบการบันทึกบัญชี
สินค้าคงเหลือปลายงวดและระบบการบันทึก
บัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบสําคัญ
จ่ายการบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชี
เกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากําไร 

คงเดิม 

3532204 การภาษีอากร 
            และกฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6)   

(Taxation and Business Laws) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร     

เน้นหลักการของภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรของไทยตลอดจนเข้าใจวิธีการและ
หลักเกณฑ์การคํานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ 
อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับการค้า ตลอดจน
ศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจํากัด ห้าง
หุ้นส่วน เป็นต้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา และแรงงาน
สัมพันธ์ 

3532204 การภาษีอากร 
            และกฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Taxation and Business Laws) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี  หลักการ

ของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย 
ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักการคํานวณภาษี
อากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่น ๆ      
ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิเช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และ
หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์
ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและแรงงานสัมพันธ์   

- ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมดเพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 
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3531101 การเงินธุรกิจ              3(3-0-6)  
(Business Finance) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน :  
3521101 การบัญชี 1 หรือ  
3521103 หลักการบัญช ี
หลักการ เปูาหมายและหน้าท่ีงาน

การเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน การคํานวณ
มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดการงบลงทุน  การจัดหาเงินทุน
ระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนและนโยบายเงิน
ปันผล 

  

3531101 การเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
(Business Finance) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน :  
3521101 การบัญชี 1 หรือ  
3521103 หลักการบัญช ี
หลักการ เปูาหมายและหน้าท่ีด้าน

การเงิน  โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ
คํานวณ การวิเคราะห์ผลการคํานวณ การ
วางแผนทางการเงิน การคํานวณมูลค่าของเงิน
ตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดการงบลงทุน  ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ 
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาด
เงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล 
การรวมและเลิกกิจการ 

- ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมด 
เพื่อให้
สอดคล้อง
กับ
สถานการณ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

3541101 หลักการตลาด              3(3-0-6)   
(Principles of Marketing) 
ความหมายและความสําคัญของ

การตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา 
แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและเปูาหมาย 
แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และประเภทของ
ตลาด 

3541101 หลักการตลาด             3(3-0-6) 
(Principles of Marketing) 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและ

ความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วน
การตลาดและการเลือกตลาดเปูาหมาย 
พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด       
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับใช้
ในการดําเนินธุรกิจ 

- ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหา วิชา
มากขึ้น   
และทันกับ
เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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3543101 การจัดการการตลาด       3(3-0-6)   
             (Marketing Management) 

ความสําคัญของการจัดการการตลาด 
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด การจัด
องค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของ
การตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

3543101 การจัดการการตลาด       3(3-0-6) 
(Marketing Management) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของ

การจัดการการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 
การตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและ
การพยากรณ์ตลาด การกําหนดตามเปูาหมาย 
การวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนําไปใช้
กับธุรกิจต่าง ๆ                                                                                                                               

-ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหาวิชา
มากขึ้น และ
ทันกับ
เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 

3561101 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6)  
(Organization and  
Management) 
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจ

ทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์
และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ 
หลักการบริหารและหน้าท่ีสําคัญของฝุายบริหาร
ทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้า
ทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การ
ควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย และ
นโยบายที่ตั้งไว้ 

  

3561101 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
(Organization and  
Management) 
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจ

ทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์
และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ 
หลักการบริหารและหน้าท่ีสําคัญของฝุายบริหาร
ทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้า
ทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การ
ควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย และ
นโยบายที่ตั้งไว้ 

 

คงเดิม 
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3561204 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
            การประกอบธุรกิจ            3(3-0-6)  

(Introduction to Business  
Operation) 
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ

ประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน  
การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน 
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณ
ของนักธุรกิจ  

- -ตัด
รายวิชานี้
ออก 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
แนวคิดการวางแผนและการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิง   
กลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ 
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการ
แข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล
และการติดตาม 

    

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
แนวคิดการวางแผนและการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ 
กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง    
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกิจ             
การประเมินผลและการติดตาม 

 

คงเดิม 
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3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3(3-0-6) 
(Micro – Economics) 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ

เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน 
การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการ
จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัย การผลิตในรูปค่า
เช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐใน
การนําเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในระดับราก
แก้ว 

3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค      3(3-0-6) 
(Micro – Economics) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัย

การผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค  พฤติกรรมของ
ผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาด
ประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและ
กําไร บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจในระดับ      
ฐานราก 

- ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมด
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6)  
(Macro – Economics) 
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ   

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดผลิตภัณฑ์จังหวัด รายได้
ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการ
บริโภค การออก การลงทุน บทบาทของรัฐบาล 
การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟูอ เงินฝืด การคลัง 
นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและ
นโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐบาลที่
ประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง 

  

35921202 เศรษฐศาสตร์มหภาค     3(3-0-6) 
(Macro – Economics) 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวกําหนด

รายได้ประชาชาติ เช่น การบริโภค การออม   
การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การส่งออก 
การนําเข้า การว่าจ้างการทํางาน ภาวะเงินเฟูอ 
เงินฝืด การคลัง รัฐบาล นโยบายการคลัง 
นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 

- ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมด 
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
และการ
เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 
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- 3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ทางธุรกิจ                     3(2-2-5) 

         (Information Technology in  
         Business) 

วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
         ศึกษาวิวฒันาการของคอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ทางธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน 
Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟ
จากข้อมูลการนําเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 

 

- เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
- เปลี่ยนรหัส
วิชาและช่ือวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา 
รายวิชา เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสมกับ  
การเรียนการ
สอนและ
สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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   2) วิชาเอกบังคับ 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค         3(3-0-6) 

(Consumer Behavior) 
ลักษณะทั่วไป และการแบ่งกลุ่ม

ผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งอิทธิพลของ
ส่วนผสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

   2) วิชาเอกบังคับ 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(3-0-6) 

(Consumer Behavior) 
ศึกษาความหมาย หลักการและ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสม
การตลาดต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค และได้แนวทางในการ
วิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

3542109 ระบบสารสนเทศทาง 
            การตลาด                     3(2-2-5)  

(Marketing Information  
System) 
ศึกษาถึงความสําคัญของระบบ

สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ  โดยพิจารณาลักษณะการตัดสินใจ
และความต้องการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ
ทางการตลาดที่มีผลต่อการดําเนินงานของ
นักการตลาด การพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลภายใน ระบบข่าวสารการตลาด ระบบการ
วิจัยการตลาด และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
และการกระจายสารสนเทศ โดยพิจารณาถึง
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทําให้ข้อมูลส่งถึง
ผู้รับได้อย่างถูกต้อง 

3542109 ระบบสารสนเทศ 
            ทางการตลาด                3(2-2-5)  

(Marketing Information  
System) 
ศึกษาถึงความสําคัญของระบบ

สารสนเทศ  การวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ  โดยพิจารณาลักษณะการตัดสินใจ
และความต้องการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ
ทางการตลาดที่มีผลต่อการดําเนินงานของ
นักการตลาด การพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลภายใน ระบบข่าวสารการตลาด ระบบการ
วิจัยการตลาด และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
และการกระจายสารสนเทศ โดยพิจารณาถึง
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทําให้ข้อมูลส่งถึง
ผู้รับได้อย่างถูกต้อง 

คงเดิม 
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3542305 การจัดการการขาย         3(3-0-6) 
(Sales Management) 
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขต

งานของผู้บริหารหน่วยงานขาย  การจัดรูปแบบ
และความสําคัญขององค์การฝุายขาย การบริหาร
บุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขาย การควบคุมและ
การจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการ
ขาย การพยากรณ์การขาย การกําหนดโควต้า
และงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การ
ประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษา       
กลยุทธ์การขาย 

3542305 การจัดการการขาย        3(3-0-6) 
(Sales Management) 
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขต

งานของผู้บริหารหน่วยงานขาย  การจัดรูปแบบ
และความสําคัญขององค์การฝุายขาย การบริหาร
บุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขาย การควบคุมและ
การจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการ
ขาย การพยากรณ์การขาย การกําหนดโควต้า
และงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การ
ประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษา       
กลยุทธ์การขาย 

คงเดิม 

3542402 การสื่อสารทางการตลาด 
            แบบบูรณาการ              3(3-0-6)  

(Integrated Marketing  
Communication (IMC)) 
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ        

การวางแผนและตัดสินใจดําเนินการเลือก
เปูาหมายการส่งเสริมเครื่องมือทางการสื่อสาร 
คุณสมบัติของแหล่งส่งและรับข่าวสาร การ
วิเคราะห์ความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าที่จะได้รับ
จากการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัด
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อและข่าวสาร การ
ประสานงานและการวางแผนรณรงค์ การ
ส่งเสริมและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุ่งการ
ออกแบบและวางแผนสื่อสารแบบรวมหลายสื่อ   

3542402 การสื่อสารทางการตลาด 
            แบบบูรณาการ              3(3-0-6)     

(Integrated Marketing  
Communication (IMC)) 
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

วางแผนและตัดสินใจดําเนินการเลือกเปูาหมาย
การส่งเสริมเครื่องมือทางการสื่อสาร คุณสมบัติ
ของแหล่งส่งและรับข่าวสาร การวิเคราะห์ความ
ต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการ
สื่อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าที่จะได้รับจากการใช้
สื่อประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัด
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อและข่าวสาร การ
ประสานงานและการวางแผนรณรงค์ การ
ส่งเสริมและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุ่งการ
ออกแบบและวางแผนสื่อสารแบบรวมหลายสื่อ 

คงเดิม 
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3543107 การตลาดเพ่ือชุมชน 
            และท้องถิ่น                   3(2-2-5) 

(Marketing for Community  
and Local) 
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างตลาด 

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์  ราคาการจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่น
ในสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ศึกษากรณี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น 

3543107 การตลาดเพ่ือชุมชน 
 และท้องถิ่น                 3(2-2-5) 
(Marketing for Community  
and Local) 
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างตลาด 

การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์  ราคาการจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่น
ในสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และ
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ศึกษากรณี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น 

คงเดิม 

3543108 การวิเคราะห์และการจัดท า 
            แผนการตลาด               3(2-2-5)  
            (Market Analysis and  

Planning) 
รูปแบบของแผนการตลาด การ

กําหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย    
กลยุทธการตลาด การวัดและประเมินผลการ
นําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานด้านการตลาด 
พร้อมเสนอแผนการตลาด และการวิเคราะห์ (ให้
ทําในภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ 

3543108 การวิเคราะห์และการจัดท า 
             แผนการตลาด              3(2-2-5) 

(Market Analysis and  
Planning) 
รูปแบบของแผนการตลาด การ

กําหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย    
กลยุทธการตลาด การวัดและประเมินผลการ
นําเสนอแนวคิดในการดําเนินงานด้านการตลาด 
พร้อมเสนอแผนการตลาด และการวิเคราะห์ (ให้
ทําในภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ 

คงเดิม 
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3542302   การจัดการช่องทาง 
               การจดัจ าหนา่ย           3(3-0-6)                                                

(Marketing Channel                  
Management)  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด

จําหน่าย การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ลักษณะและวิธีการ
ดําเนินงานของสถาบันธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีเข้า
มาปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม
คนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและการ
ส่งเสริมคนกลาง การควบคุมและการประเมินผล
ระบบการจัดจําหน่าย 
     

3543307 การจัดการช่องทาง 
            การตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 
            ทางการตลาด             3(3-0-6)  

(Marketing Channel and  
Supply Chain Management)  
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของ

การบริหารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 
กลยุทธ์การบริหารช่องการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบการกระจายสินค้า 
กระบวนการเลือกช่องทางคนกลาง การวางแผน
การพัฒนาช่องทางการจําน่าย การบริหารการ
ขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ระบบสารสนเทศ 
การบริการลูกค้า การจัดซื้อและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปรับรายการ
จัดการช่องทาง
การจัดจําหน่าย 
รวมกับรายวิชา
ห่วงโซ่อุปทาน
ทางการตลาด 
- ใช้รหัสวิชาเดิม
ของวิชาการ
จัดการช่องทาง
การจัดจําหน่าย 
- ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ท้ังหมด ให้
ครอบคลุมเนื้อหา
ของรายวิชา   
และให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

3543307 การจัดการโซ่อุปทานทาง  
            การตลาด                   3(3-0-6) 

(Marketing Channel and  
Supply Chain Management)  
การจัดการกระบวนการไหลเวียนของ

สินค้า จากโรงงานของผู้ผลิตไปสู่มือของผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เรียนจะต้องทราบ
ถึงการวางแผนการผลิต การประสานงานกับ 
Supplier การจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง และ
ระบบสั่งสินค้าโดยอัตโนมัติ 

 
 
 

- 

-ปรับรวมกับ
รายวิชาการ
จัดการช่องทาง
การจัดจําหน่าย 
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3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
(International Marketing) 
หลักการ แนวความคิดและวิธีดําเนิน 

การเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก และ
การลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อการดําเนินการทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ 

 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
   (International Marketing) 

หลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนิน 
การเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก และ
การลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อการดําเนินการทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ 

คงเดิม 

3544901  การสัมมนาการตลาด      3(2-2-5) 
   (Seminar in marketing) 

วิเคราะห์ ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทําให้
ประสบความสําเร็จ และความล้มเหลวในการ
ดําเนินงานด้านการตลาด เน้นกิจการในประเทศ
ไทย และกิจการของต่างประเทศท่ีเข้ามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้นักศึกษานํา
ความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา หรือศึกษา
วิเคราะห์เรื่องการดําเนินกิจกรรมทางด้าน
การตลาดที่นักศึกษาสนใจ 

3544901  การสัมมนาการตลาด      3(2-2-5) 
    (Seminar in marketing) 

วิเคราะห์ ปัญหาทางการตลาดใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทํา
ให้ประสบความสําเร็จ และความล้มเหลวในการ
ดําเนินงานด้านการตลาด เน้นกิจการในประเทศ
ไทย และกิจการของต่างประเทศท่ีเข้ามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้นักศึกษานํา
ความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา หรือศึกษา
วิเคราะห์เรื่องการดําเนินกิจกรรมทางด้าน
การตลาดที่นักศึกษาสนใจ 

 

คงเดิม 
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3544902 การวิจัยการตลาด         3(2-2-3) 
 (Marketing Research) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
3562135 สถิติเพ่ือการจัดการ,  
3541101 หลักการตลาด 
บทบาทและความสําคัญของการวิจัย

ตลาดที่มีต่อธุรกิจการออกแบบการวิจัย กรรมวิธี
ในการวิจัยตลาด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตลาด 
การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการใช้ผลของการ
วิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยคํานึงถึง
จริยธรรมของวิชาชีพการตลาด 

3544902  การวิจัยการตลาด        3(2-2-3) 
  (Marketing Research) 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
3562135 สถิติเพ่ือการจัดการ,  
3541101 หลักการตลาด 
บทบาทและความสําคัญของการวิจัย

ตลาดที่มีต่อธุรกิจการออกแบบการวิจัย กรรมวิธี
ในการวิจัยตลาด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตลาด 
การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการใช้ผลของการ
วิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยคํานึงถึง
จริยธรรมของวิชาชีพการตลาด 

คงเดิม 

3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
(Electronic Marketing) 
ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ผ่านเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูล วิเคราะห์
รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษา
ถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมท้ังศึกษาหลักและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3542403 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
(Electronic Marketing) 
ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ผ่านเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูล วิเคราะห์
รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษา
ถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมท้ังศึกษาหลักและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

คงเดิม 
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  3) วิชาเอกเลือก 
3562135  สถิติเพ่ือการจัดการ        3(3-0-6) 

          (Statistic for Management) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนํา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัว
แปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบ
ไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์
และการตัดสินใจทางธุรกิจ  รวมทั้งการนําเสนอ
ข้อมูล 

 3) วิชาเอกเลือก 
3562135 สถิติเพ่ือการจัดการ         3(3-0-6) 

          (Statistic for Management) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนํา

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น     
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบ
ไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์           
และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การ
พยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ  รวมทั้ง   
การนําเสนอข้อมูล  

 

3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6) 
          (Management Accounting) 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
3521102 การบัญชี 2 และ  
3531101 การเงินธุรกิจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์

ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุน
ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณต้นทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะห์ต้นทุน
ภาษี และข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทาง
การเงิน และงบกระแสเงินสด 

3524301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
           (Management Accounting) 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
3521102 การบัญชี 2 และ  
3531101 การเงินธุรกิจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์

ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุน
ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณต้นทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะห์ต้นทุน
ภาษี และข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทาง
การเงิน และงบกระแสเงินสด 
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3541302 การจัดการการค้าปลีก     3(3-0-6) 
(Modern Trade Management)  
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญ

ของการขายปลีก ปัจจัยประเภทต่าง ๆ และ
หลักเกณฑ์ในการขายปลีก ทําเลการจัดรูป
องค์กร การดําเนินงาน การส่งเสริมการขาย การ
โฆษณา การขายปลีก การกําหนดราคา และ
เทคนิคการขาย 

3541302 การค้าสมัยใหม่           3(3-0-6)  
(Modern Trade Management)  
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะและ

หน้าท่ีการดําเนินงานของการค้าปลีกกับผู้บริโภค 
การพิจารณาทําเลที่ตั้งการค้า การบริหารพื้นที่ใน
ร้านค้าปลีก เช่น การตกแต่งจัดผัง การจัดเรียง
สินค้า ในช้ันวาง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ในกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ การวางแผนเกี่ยวกับ
การนําสินค้าเข้าร้านและการกําหนดการขาย 
การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการต่าง ๆ ระบบ
สิทธิทางการค้าและการค้าสัมปทานกับธุรกิจค้า
ปลีก การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวกับประเภท
ต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ของการค้าส่งที่มีต่อ
ระบบธุรกิจเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการ
จัดซื้อสินค้าและจําหน่ายรวมทั้งการควบคุม
สินค้าคงคลัง และการให้บริการแก่ผู้ค้าปลีก 

-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชาใหม่ 
และคําอธิบาย
รายวิชาใหม่
ทั้งหมด เพื่อให้
ครอบคลุม
เนื้อหารายวิชา
สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

3542106 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรม 
             ท่องเท่ียว                    3(3-0-6)  

(Marketing for Tourism   
Industry) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาด

การท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาด
เปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

3542106 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรม 
            ท่องเท่ียว                    3(3-0-6) 

(Marketing for Tourism  
Industry) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาด

การท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาด
เปูาหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 

คงเดิม 
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3543109 การตลาดเพ่ือสังคม 
             และสิง่แวดลอ้ม             3(2-2-5)  

(Social and Environment  
Marketing) 

        ความหมาย และความสําคัญของตลาด 
ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 
โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการจัดการ
ทางการตลาดเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาของ
สังคม สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นโน้มน้าวทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม
โดยรวมมากกว่าท่ีจะเน้นประโยชน์ขององค์กร
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

3543109 การตลาดเพื่อสังคม 
             และสิ่งแวดลอ้ม                3(2-2-5) 

(Social and Environment  
Marketing) 
ความหมาย และความสําคัญของตลาด 

ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 
โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการจัดการ
ทางการตลาดเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาของ
สังคม สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นโน้มน้าวทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม
โดยรวมมากกว่าท่ีจะเน้นประโยชน์ขององค์กร
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

คงเดิม 

3542111  การจัดการผลิตภัณฑ์ 
              และตราสนิค้า             3(3-0-6)  
              (Product and Brand  
              Management) 

ศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัด
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 
นโยบายตราสินค้า การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ 
สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธีการ
หลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่อง
ตรา รวมถึงความหมายและความสําคัญของตรา
สินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้า องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง  ๆ 
ตั้งแต่การกําหนดตราสินค้า ภาษาถ้อยคํา
กระบวนการสร้างตราสินค้าโดยผ่านเครื่องมือ
ทางการตลาด 

3542111  การจัดการผลิตภัณฑ์ 
              และตราสนิค้า             3(3-0-6)  
              (Product and Brand  
              Management) 

ศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัด
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 
นโยบายตราสินค้า การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ 
สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธีการ
หลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่อง
ตรา รวมถึงความหมายและความสําคัญของตรา
สินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้า องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง  ๆ 
ตั้งแต่การกําหนดตราสินค้า ภาษาถ้อยคํา  
กระบวนการสร้างตราสินค้าโดยผ่านเครื่องมือ
ทางการตลาด 

คงเดิม 
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3542304  ศิลปะการขาย            3(3-0-6)  
             (Salesmanship) 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการ
ขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของ
ลูกค้าเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึง
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย 

 

3542304  ศิลปะการขาย            3(3-0-6)  
             (Salesmanship) 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการ
ขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของ
ลูกค้าเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึง
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย 

 

คงเดิม 

3542306   การตลาดทางตรง        3(3-0-6) 
              (Direct Marketing) 

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาด
ทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจัดการ    
กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขสําหรับตลาดทางตรง 
 

3542306   การตลาดทางตรง         3(3-0-6) 
              (Direct Marketing) 

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาด
ทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจัดการ    
กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขสําหรับตลาดทางตรง 
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3542401  การโฆษณาและการส่งเสริม 
              การขาย            3(3-0-6)  
              (Advertising and Sales  
              Promotion) 

ความสําคัญของการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อกําหนด
แผนงานและกลยุทธ์การทําโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์และการ
วางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อกําหนดวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ และการประเมินผลการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย ศึกษาถึงผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
ต่อสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

 

3542401  การโฆษณาและการส่งเสริม 
              การขาย            3(3-0-6)  
              (Advertising and Sales  
              Promotion) 

ความสําคัญของการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อกําหนด
แผนงานและกลยุทธ์การทําโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์และการ
วางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อกําหนดวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ และการประเมินผลการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย ศึกษาถึงผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
ต่อสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

 

คงเดิม 

3543104   การตลาดบริการ          3(3-0-6) 
              (Service Marketing)  

ความหมาย และความสําคัญของ
ตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธี
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
ตลาดบริการประเภทต่าง ๆ  การวางแผนและ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข 
 

3543104   การตลาดบริการ          3(3-0-6) 
               (Service Marketing) 

ความหมาย และความสําคัญของ
ตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธี
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
ตลาดบริการประเภทต่าง ๆ  การวางแผนและ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข 
 

คงเดิม 
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3543401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6) 
            (Consumer Relation  
            Management) 

ความหมายของการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ พัฒนาการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ 
กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือใน
การจัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เทคนิค
การทําวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดี
ในตราสินค้า การศึกษาวิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้า
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
เพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและ
บริการ 
 

3543401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6) 
            (Consumer Relation  
            Management) 
            ความหมายของการจัดการลกูค้า
สัมพันธ์ พัฒนาการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ 
กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือใน
การจัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เทคนิค
การทําวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดี
ในตราสินค้า การศึกษาวิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้า
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
เพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและ
บริการ 

 

3562307  การจัดการการผลิต        3(3-0-6) 
            (Production Management) 

ความหมายและแนวความคิดด้านการ
จัดการการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการพยากรณ์ การวางแผนและการจัดการ
กําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง และการวาง
ผังกระบวนการผลิต การบริหารโครงการ การ
จัดการคุณภาพ และการจัดการสินค้าคงคลัง 
 

3562307 การจัดการการผลิต         3(3-0-6) 
            (Production Management) 

ความหมายและแนวความคิดด้านการ
จัดการการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการพยากรณ์ การวางแผนและการจัดการ
กําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง และการวาง
ผังกระบวนการผลิต การบริหารโครงการ การ
จัดการคุณภาพ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

 

คงเดิม 
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3543501 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  และการประยุกต์ใช้งาน  
            ทางการตลาด           3(3-0-6)  
            (Software Package and  
            Application) 

เกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภท
ต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์   
เวิร์คชีต ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบันท่ีสถานประกอบการใช้อยู่ 

3543501 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
             และการประยุกต์ใชง้าน 
             ทางการตลาด           3(3-0-6)  
             (Software Package and   
             Application) 

เกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภท
ต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์   
เวิร์คชีต ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบันท่ีสถานประกอบการใช้อยู่ 

คงเดิม 

3542108  การตลาดเกษตร           3(3-0-6) 
             (Agricultural Marketing) 
           ระบบและหนา้ท่ีการตลาดเกษตร 
บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด 
การรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ 
การตั้งราคาตลาดต้นทุน และส่วนเหลื่อมของ
การตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
วิธีดําเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การจัดมาตรฐานการคัด
ชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปร
รูป การางแผนต้นทุนการผลิต วิธีการคุม
ค่าใช้จ่าย การกําหนดราคา และการชําระราคา
แก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สมาชิก และการทําสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก 
ข้อจํากัดและปัญหาการตลาด 

- ตัดออก 
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3542110  การตลาดอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
             (Industrial Marketing) 
            แนวความคิดและวิวฒันาการของตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท และลักษณะของ
ลูกค้าอุตสาหกรรม การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม   
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และวิจัย
เกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรม ตลอดจนการวาง
แผนการกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในส่วน
ประสมทางการตลาด การประเมินผลและการ
ควบคุมทางการตลาด บทบาทของสถาบันทาง
อุตสาหกรรม และรัฐบาลที่มีต่อการตลาดสินค้า
อุตสาหกรรม แนวโน้มการตลาดของสินค้า
อุตสาหกรรม 

- ตัดออก 

3542112  การจัดการราคา            3(3-0-6) 
             (Price Management) 

วัตถุประสงค์ และข้อจํากัดในการ
กําหนดราคา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนด
ราคา ตัวแบบพ้ืนฐานของการตัดสินใจ ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์และการกําหนดราคา การ
รับรู้เรื่องราคา และความรู้สึกของผู้บริโภค 
ต้นทุนและราคา กลยุทธ์การกําหนดราคา      
การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด 

- ตัดออก 
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3542308  บุคลิกภาพนักการตลาด   3(3-0-6) 
             (Marketer’s Personality) 
             การพัฒนาบคุลกิภาพท้ังภายใน และ
ภายนอกของนักการตลาด การสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ การสร้างการรับรู้ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนักการตลาด การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ
ตนเองและบุคคลอื่น พัฒนาตนเองให้มีปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความ
ประทับใจต่อบุคคลอื่น 

- ตัดออก 

3543502  เทคนิคการน าเสนอ        3(3-0-6) 
             (Presentation Techniques) 
            เทคนิค วิธกีาร การเตรยีมตวัดา้น
บุคลิกภาพ การใช้จิตวิทยาในการนําเสนอ 
ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนําเสนอ 
ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
นําเสนองานด้านการตลาด 

3543502  เทคนิคการน าเสนอ        3(3-0-6) 
             (Presentation Techniques) 
            เทคนิค วิธกีาร การเตรยีมตวัดา้น
บุคลิกภาพ การใช้จิตวิทยาในการนําเสนอ 
ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนําเสนอ 
ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
นําเสนองานด้านการตลาด 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2549  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
หลักสูตรเดิมปี พ.ศ.2549 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 เหตุผล 

3544104  สถานการณ์ปัจจุบัน 
              ทางการตลาด              3(2-2-5) 
              (Current Issues in Marketing) 
             ศึกษาถึงหวัข้อข่าวสารทางการตลาดท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย
ประเมิน ตลอดจนคาดคะเนโดยประยุกต์ความรู้
จากทางด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม 

3544104  สถานการณ์ปัจจุบัน 
              ทางการตลาด             3(2-2-5) 
              (Current Issues in Marketing) 
             ศึกษาถึงหวัข้อข่าวสารทางการตลาดท่ี
น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย
ประเมิน ตลอดจนคาดคะเนโดยประยุกต์ความรู้
จากทางด้านการตลาด และการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม 

คงเดิม 

   4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
 
 

4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
      1. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3503801 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชพี                     1(45) 

 (Preparation for on-the-job    
 Training)  
รายวิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้ ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
การตลาด โดยกระทําในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด 

 
 
-จัดทําแผนการ    
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็น 2 แผน 
โดยให้นักศึกษา
เลือกเรียนแผน          
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือแผน 
สหกิจศึกษาก็ได้ 
-เปิดรายวิชาใหม่
คือเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ  
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3503804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             ทางธรุกจิ                      5(450) 
             (Field Experience in Business  
             Administration) 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้
ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษานําไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

3504802 การฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชพี                     6(540) 
             (Job Training) 
             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมากอ่น :  
             3503801  

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้
ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษานําไปใช้สถานการณ์จริง  จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ การฝึก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 
และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วง
ไป 

-ปรับจํานวน
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
และปรับชื่อ
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 

- 2.  แผนสหกิจศึกษา 
3503803 การเตรียมสหกิจศึกษา   1(45) 
             (Preparation to Cooperative  
             Education) 

 รายวิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี 
            จัดให้มกิีจกรรมเตรยีมความพรอ้ม  
ของผู้เรียนก่อนเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์ที่
เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจร
อย่างเป็นระบบ ท้ังวางแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติ
และติดตามผล รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
นักการตลาด 

-เปิดรายวิชา
ใหม ่
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- 3503804 สหกิจศึกษา              6(540) 
             (Cooperative Education) 
             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมากอ่น :  
             3503803  
             นักศึกษาในภาคการศึกษาสดุท้ายท่ี
ศึกษาวิชาต่าง ๆ จนครบหลักสูตร โดยมีวิชา
คงเหลือรวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกิน 
6 หน่วยกิต และผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํา
ว่า 2.5 รวมทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด 
สามารถเลือกโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการ
เข้าทํางานในฐานะพนักงานฝึกงานช่ัวคราวใน
สถานประกอบการ ในงานท่ีเกี่ยวข้องตามสาขาท่ี
เรียนตามที่ได้ตกลงหรือกําหนดไว้ พร้อมท้ังทํา
รายงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ใน
สถานประกอบการทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล
โดยมีพนักงานท่ีปรึกษา ผู้บังคับบัญชาและ
อาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 

-เปิดรายวิชา
ใหม่ 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้
เรียนโดยไม่นักหน่วยกิตรวมให้เกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตร 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้
เรียนโดยไม่นักหน่วยกิตรวมให้เกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตร 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ค  

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2554  
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
(5) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ 

ปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(6) ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร 
(7) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
คณะวิทยาการจัดการ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
--------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554"  
         ข้อ  2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ  3 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย  โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติสําหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา  การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเป็น                   
ค่าหน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
แนะนําแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจําเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทําหน้าที่ กํากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพื่อกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดําเนินการประเมินผล
การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ นักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4   ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”ั หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”ั หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล ”ั หมายความว่า หน่วยงานในสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ทําหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”ััหมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป ”ั ั หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ ”ั ั หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5   ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทําตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง  70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กําหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอํานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6 .1 สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ํากว่า “D”ั ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E”ัในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   สําหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ํากว่า “C”ั ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ํากว่า “C”ั เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
  6 .2 สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียน  เพิ่มเติมตามข้อกําหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมิน       ผลการเรียน  

    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม  
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน  

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F”ั นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 
ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
                                          (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 
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   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์  

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และ
ผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคําร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I”ัแก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก  รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
ในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีท่ีนักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทํางานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น ”
ศูนย์”ั และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E”ัหรือ “F”ัแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9   ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกําหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย์ผู้สอนไม่
รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E”ัหรือ “F”ัแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6 .2 สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา ) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา ) เกิน  
5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12 .1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12 .2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
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  ข้อ  13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กําหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E”ัหรือ “F”ัแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E”ัหรือ “F”ัแล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัย
อย่างยิ่ง และได้ยื่นคําร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16 .1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16 .2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16 .3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
 16 .4 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ํากว่า   5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ํากว่า 6  ภาค
เรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่ต่ํากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร   
5  ป ี
   16 .5 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ํากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ํากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  
ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ํากว่า 15 ภาคเรียนและ ไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17 .1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60  เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17 .2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19 .1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19 .2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19 .3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20 .1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ สําหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   สําหรับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา ) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 .60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 3 .25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ํากว่า “C”ั ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F”ัตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา ) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
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   20 .3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร   2 ปี 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน  17 ภาคเรียนปกติ 
สําหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21  การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป  
          บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้  
  “มหาวิทยาลัย”ัหมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี”ัหมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา ” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ํากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ํากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน ”ั หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทํางานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา ” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนําผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตาม
หลักสูตร ในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ีได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะนํามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่นํามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กําหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะนํามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู้ และนําผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้   
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  
  (3)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จํากัดจํานวน    
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะนํามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กําหนดใน  ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
   (2)  เป็นนักศึกษาท่ี สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย  
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นําผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น สําหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่นํามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า C 
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   (2)  การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวน 16 หน่วยกิต สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องนําเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องนํา
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จํานวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P”ัในช่องระดับคะแนน สําหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ 
(4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 10  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  สําหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจํานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  สําหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจํานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจํานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
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ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่ 1130/2553  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

……………………………………… 
 

           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ( TQF : HEd) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้  
  รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก   ประธานกรรมการ  
  รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล  รองประธานกรรมการ  
  คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ  
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ  
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เนียมนาค  กรรมการ  
  รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย   กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล   กรรมการ  
  อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต   กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝุายวิชาการและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

     
สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ที่ 1359/2553  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) 
……………………………………… 

 
           เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ( TQF : HEd) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 
  นางบุษบา เหมือนวิหาร   กรรมการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ที่ ๑๐๙๑/๒๕๕๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการตลาด 
------------------- 

  เพ่ือให้การกําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น 
  อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี                       
สาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

     ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ คณบดี  ประธาน  
     ๑.๒ รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน   ที่ปรึกษาคณบดี กรรมการ 
     ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์ รองคณบดี กรรมการ  
     ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา       รองคณบดี       กรรมการ  
     ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม     รองคณบดี      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้คําปรึกษา กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอํานวยความสะดวกในการพัฒนา 

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด  เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. คณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 

                            ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
         ในสาขาวชิา (บุคคลภายนอก)  

     ๒.๒ คุณภัสนันท ์  เมธประสพสันต์           ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า  
     ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม          อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
     ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา              อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
     ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์  ชื่นเชย             อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
     ๒.๖ อาจารย์วรรณพรรณ  รักษ์ชน             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
     ๒.๗ อาจารย์ชูเกียรติ  เนื้อไม้    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
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                            มีหน้าที่ 
๑. (ปรับปรุง) และกําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
๒. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๕. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ

ปริญญา พ.ศ.๒๕๔๙ 
๖. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.๒๕๕๒ 
๗. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๘. ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๙. ดําเนินการตามนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลให ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทราบเพ่ือจักได้ดําเนินการต่อไป 
        
    สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่ ๑๐๙๖/๒๕๕๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด 

------------------- 
  เพ่ือให้การกําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด  เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาการทางการตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร 
 

  อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์    อาจารย์โปรแกรมวิชาการตลาด  
                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย  อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
๓. อาจารย์อุไรวรรณ  อรุณาทิตย์            อาจารย์โปรแกรมวิชาการตลาด  
                                                              มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          ๔. นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย            ผู้ประกอบการธุรกิจค้าข้าวสิงห์โตทองไรท์  
๕. นายอาทิตย์   แย้มสวน            ศิษย์เก่า  
มีหน้าที่  

๑. กําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. กําหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. กําหนดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔. ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผล 
ใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ทราบเพื่อจักได้ดําเนินการต่อไป 
        

    สั่ง ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
                     อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ที่ ๑๒๒๐/๒๕๕๔  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 

------------------- 
  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  เป็นไป                       
ตามมาตรฐานวิชาการทางตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร 
 
  อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

      ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ   ธัชยะพงษ์ คณบดี     ประธาน  
      ๑.๒ รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน      ที่ปรึกษาคณบดี      กรรมการ 
      ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา รองคณบดี    กรรมการ  
      ๑.๔ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์            รองคณบดี            กรรมการ  
      ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม รองคณบดี     กรรมการ 
      ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์        รองคณบดี                กรรมการและ 
                                                                                                                       เลขานุการ      
มีหน้าที่ 
     ๑. ให้คําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการบริหารสาขาวิชาการตลาด 

       ๒. ดูแล และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน 
  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย  
       ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์   ด่อนคร้าม ประธานสาขาการตลาด 

    ๒.๒ รองศาสตราจารย์ธารทิพย์          ธรรมสอน รองประธานสาขาการตลาด  
    ๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล    ริ้วธงชัย           กรรมการ 
    ๒.๔ นายมนต์ชัย     รุ่งชาญชัย กรรมการ 
    ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์   ชื่นเชย   กรรมการ 
    ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา   กรรมการ 
    ๒.๗ อาจารย์วรรณพรรณ   รักษ์ชน  กรรมการ  
    ๒.๘ อาจารย์ชูเกียรติ             เนื้อไม้   กรรมการและเลขานุการ 
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    มีหน้าที่  
๑. รับผิดชอบบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
๓. กําหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น วิธีการสอน            

การประมวลผล เป็นต้น ในแต่ละภาคการศึกษา 
๔. จัดทําประกันคุณภาพของสาขาวิชาการตลาด 
๕. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของคณะ 
๖. จัดทําระบบฐานข้อมูลของคณะ 

       
    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
                             อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม  
 

1.ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. 2536 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 
     2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา 
 อิสรีย์ ด่อนคร้าม.2549.การบริหารการตลาด.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.  
                    .2549.การค้าส่งและการค้าปลีก.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  กําแพงเพชร.กําแพงเพชร.  
       2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1 นักวิจัย 
  - 
 2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  - 
 2.2.3 การนําเสนอบทความ 
  - 
3. ภาระงานสอน 
     3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3541302 ชื่อวิชา  การจัดการการค้าปลีก 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3541101 ชื่อวิชา  หลักการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3542402 ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต 

     3.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3543101 ชื่อวิชา  การจัดการการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3543108 ชื่อวิชา  การวิเคราะห์และการจัดการทํา 

          แผนการตลาด 
3  หน่วยกิต 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์  ชื่นเชย 
 
1.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2543 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2529 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 
     2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา 
 ถมรัตน์ ชื่นเชย.2549.การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย.คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.กําแพงเพชร. 
                 .2549.การบริหารการตลาด.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
  กําแพงเพชร.  
     2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1 นักวิจัย 
  - 
 2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  - 
 2.2.3 การนําเสนอบทความ 
  - 
3. ภาระงานสอน 
     3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3542305 ชื่อวิชา  การจัดการการขาย 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3543307 ชื่อวิชา  การจัดการโซ่อุปทานทางการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3541101 ชื่อวิชา  หลักการตลาด 3  หน่วยกิต 

 
     3.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3542401 ชื่อวิชา  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3543307 ชื่อวิชา  การจัดการโซ่อุปทานทางการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3541001 ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ 2  หน่วยกิต 
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อาจารย์จิระ  ประสพธรรม 
1.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
               (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2553 

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                (การตลาด) 

มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2543 

2. ผลงานทางวิชาการ 
     2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา 
 - 
     2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1 นักวิจัย 
         จิระ ประสพธรรม.(2554). “ห่วงโซ่อุปทาน ข้าวเกษตรอินทรีย์” สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา. 
 2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  - 
 2.2.3 การนําเสนอบทความ 
  - 
3. ภาระงานสอน 
     3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3543101 ชื่อวิชา  การจัดการการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3561204 ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3562131 ชื่อวิชา  การจัดการสมัยใหม่ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3562302 ชื่อวิชา  การพัฒนาองค์การ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3563204 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3  หน่วยกิต 

     3.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
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 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
- รหัส 3562134 ชื่อวิชา  แรงงานสัมพันธ์ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3562302 ชื่อวิชา  การพัฒนาองค์การ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3562307 ชื่อวิชา  การจัดการการผลิต 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3563402 ชื่อวิชา  การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tabian.kpru.ac.th/cur/cur2.asp?Code=03y493562134
http://tabian.kpru.ac.th/cur/cur2.asp?Code=03y493562307
http://tabian.kpru.ac.th/cur/cur2.asp?Code=03y493563402
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา 
 
1.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต 
             (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2526 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 
     2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา 
 เพชรา บุดสีทา.(2549). หลักการตลาด.กําแพเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
                  .(2549). การวิจัยตลาด.กําแพเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
                  .(2551). การตลาดระหว่างประเทศ.กําแพเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                  . (2554). การวิจัยทางธุรกิจ.กําแพเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1 นักวิจัย 
         เพชรา บุดสีทา.(2553). “การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม  
   จังหวัดก าแพงเพชร,” วารสารสักทอง.16(1):43-58. 
                          . (2553). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดน  

ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าชายแดนไทย-พม่า,”การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจําปี 2553.(1) :224-228. 

 2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  - 
 2.2.3 การนําเสนอบทความ 
  - 
3. ภาระงานสอน 
     3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3544103 ชื่อวิชา  การตลาดระหว่างประเทศ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3544902 ชื่อวิชา  การวิจัยทางการตลาด 3  หน่วยกิต 

     
 
 



137 
 

 
 

 3.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3544902 ชื่อวิชา  การวิจัยทางการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3544103 ชื่อวิชา  การตลาดระหว่างประเทศ 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3541001 ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ 2  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 

อาจารย์ชูเกียรติ  เนื้อไม้ 
 
1.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
               (สาขาการตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2551 

ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
               (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
                อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

พ.ศ. 2547 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 
     2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอนและตํารา 
  -  
     2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1 นักวิจัย 
          -ไม่มี 
 2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
  - 
 2.2.3 การนําเสนอบทความ 
  -ไม่มี 
3. ภาระงานสอน 
     3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3541001 ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ 2  หน่วยกิต 
- รหัส 3542403 ชื่อวิชา  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3  หน่วยกิต 

     3.2 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 
 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 

- รหัส 3542109 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3  หน่วยกิต 
- รหัส 3541001 ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ 2  หน่วยกิต 

 
 
 
 


