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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
BB.A. (Marketing)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็ น หลั กสูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรับ ปรุ ง จากหลั กสูต รบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิช าการ ได้ให้ ความเห็ น ชอบหลั กสู ตร เพื่ อ นาเสนอสภามหาวิ ทยาลัย อนุ มั ติใน การ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักการตลาด
2) นักวิจัยการตลาด
3) นักวิชาการ
4) นักโฆษณา
5) นักประชาสัมพันธ์
6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในองค์กรภาครัฐและบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7) พนักงานในสถาบันการเงิน
8) ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายจิระ ประสพธรรม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
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นายชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์

คุณวุฒิ/
สถาบันที่สาเร็จ
สาขาวิชา
การศึกษา
บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก
ศศ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี
บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
คอ.บ.(เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
การวัดคุมทาง
เจ้าคุณทหาร
อุตสาหกรรม)
ลาดกระบัง

ปีที่สาเร็จ
2553
2543
2551
2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒ นาคุณภาพของคนทางด้าน
การศึกษา ซึ่งกาหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2560–2564 โดยกาหนดให้มีการ
ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจุบัน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ได้ประยุกต์สื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ที่มีการแข่งขัน กัน
อย่างสูง ดังนั้นการจัด การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรในการก้าวสู่อาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต รที่ จ าเป็ น จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อันเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒนธรรม
เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมต่างกัน ความต้องการในสินค้าและบริการ
ก็ย่อมที่จะแตกต่างกัน ดังนั้นการวางแผนหลักสูตร จึงต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การสร้าง
ระบบ และกลไกการเรียนการสอนที่ มีการบูรณาการระหว่าง การให้ บริการวิชาการกับ การเรีย น
การสอน และการวิจัย เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทาให้สถานการณ์การเรียนการสอน มีการพัฒนา และ
ทันต่อสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ
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โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่ง
อาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรค ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
เพื่ อประโยชน์ สุข ของสังคม ของคนในชาติ ให้ มั่ง มี มั่ น คง และยั่ง ยื น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทักษะความรู้ ความสามารถทางการตลาด จะเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่มี
ผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สภาวการณ์ การแข่งขัน และเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการกาลังคนที่มีศักยภาพทางด้านการตลาด เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สาคัญ ที่
จะท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล องค์ ก าร การตลาดสามารถประกอบอาชี พ ได้
หลากหลาย สามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ
ดั งนั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เหมาะกั บ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการตัดสินใจ รวมทั้งมีคุณธรรม และ
ความรับ ผิด ชอบต่ อธุรกิ จและสั งคม เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของท้อ งถิ่น และสัง คม โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีการนาความรู้จากการวิจัย และกรณีศึกษามาใช้ประกอบการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้าง
ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่ งปัญญาในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมโดยเน้นที่จิตสานึกในการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม
2. สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ใน
การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด ทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหา
ท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่น โดยการเผยแพร่การศึกษาและเทคโนโยลีที่เหมาะสม
ต่อท้องถิ่น ผ่านกระบวนการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนทานุบารุงสืบ
สานต่อยอดภูมิปั ญญาท้ องถิ่น พั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ให้ มีความเป็ นสากล และสามารถเข้าสู่ป ระชาคม
อาเซียนได้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงได้จัดให้เรียนวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชา
การตลาดอย่างหลากหลาย ทั้งในวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ และให้
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ความรู้คู่กับการปฏิบัติจริงโดยใช้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง มาเป็นกรณีศึกษา ประกอบในการ
เรียนการสอนเกือบทุกรายวิชา
13. ความสัม พั นธ์ (ถ้ามี ) กับหลัก สูตรอื่น ที่ เปิด สอนในคณะ/ สาขาวิ ชาอื่น ของสถาบั น (เช่ น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอก
เลือก ดาเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา
ดาเนินการโดย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เปิ ด สอนโดยคณะต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดย
ท างานประสานกั บ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ และส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด พ.ศ. 2559 มี แนวคิ ดในการออกแบบ
หลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศ นโยบาย
ของรั ฐ และความต้ องการก าลั งคนของตลาดแรงงานและสั งคม ความก้ าวหน้ าทางศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
2. การก าหนดเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช า ก าหนดเนื้ อ หาสาระให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ ของหลั กสู ตร มี การจัดล าดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่ อให้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่ อ
ความรู้ ได้ อย่ างเหมาะสม มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาสาระของรายวิ ช าให้ ทั น สมั ย อย่ างต่ อ เนื่ อง ตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิ ทยาการในศาสตร์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้ มี กลยุ ทธ์ การเรียนการสอนและการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
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3.1 ทั กษะที่ จ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทั้ งทั กษะการเรี ยนรู้ ทั กษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
3.2 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3.3 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา”
3.4 เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “รอบรู้ด้านการตลาด มีคุณธรรม มี
จิตอาสา”
4. การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ จะค านึ งถึ งกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
(TQF) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หลั กสู ตรจะมี การทบทวนผลการด าเนิ นงานของหลั กสู ตร (มคอ. 7) อย่ างต่ อเนื่ องโดย
คานึงถึงความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ท างด้ า นการตลาด มี คุ ณ ธรรม มี จิ ต อาสา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกระดับ
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยภายใต้ ทิ ศทางพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาวะแวดล้ อ ม และบริบ ทของการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หา
ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่ง ขัน คุณ ภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าของสังคม
เป็นต้น จึงทาให้แผนการพัฒนา จาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดในการวางแผนที่สาคัญคือ 1) การน้อมนา
และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
รวมกันอย่างมีความสุข โดยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) จึงได้
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูงให้กับภาครัฐ
และภาคการผลิตต่าง ๆ มีการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังกาหนด
แผนให้สถาบั นอุ ดมศึก ษา ในท้ องถิ่น มี บทบาทในการให้คาปรึกษา การให้ความรู้ ทักษะ พั ฒ นา
บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นคนเองให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
สาหรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณ ฑิต สาขาวิชาการตลาด เน้ นหลักสูตรที่ผ ลิตบัณ ฑิตทาง
การตลาดเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ สมรรถนะด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
1.3.1 มี เจตคติ ที่ ดีต่ อ วิ ชาชีพ มี จ ริย ธรรม มี ร ะเบี ย บวินั ย มี ความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต และ
ตระหนักในความสาคัญของศาสตร์ที่ได้ศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
1.3.2 มี ค วามรู้ ความสามารถทางการตลาด สามารถวางแผนและตั ด สิ น ใจ ในการ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรือสามารถปฏิบัติงานได้
1.3.3 มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี และเทคโนโลยี เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
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1.3.4 มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษ มี จิ ต อาสา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดจนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 ลักษณะสาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
การพัฒ นาประเทศ ให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึง การสร้างความตระหนักรู้
ถึงปรัชญาทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมและพัฒนาที่สอดคล้อง กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ การ
พัฒ นาขีดความสามรถของผู้ป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้ มีความเข้มแข็ ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถ
แข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกับ ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่
ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยการบูรณาการความรู้ ในการบริการวิชาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด้ า นการตลาด เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ โดยเน้นผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
2. แผนพัฒนา/ ปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การบริหารหลักสูตร

2. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
1. ประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน TQF
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
5 ปี โดยมุ่งให้มีมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ใน
การส่งเสริมผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้
2. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
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หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
1. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิจกรรมของสาขา
3. จานวนรายวิชาที่ใช้
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
3. การบริหารบุคลกร

4. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้
มีประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อนามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้
มีผลงานด้านการวิจัย/วิชาการ

1. ปริมาณงานด้านการ
ให้บริการวิชาชีพ การอบรม
สัมมนา การประชุมวิชาการ การ
ลาศึกษาต่อ
2. การพัฒนาผลงานวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
3. เอกสารงานวิจัยวิชาการ
1. ปริมาณงานในการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ผลงานวิจัยในการ
บูรณาการการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ความรู้
ความสามารถ ในวิชาชีพ ใน
การบูรณาการ การเรียน การ
สอนกับการบริการวิชาการ
และบูรณาการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาจั ด แบบทวิ ภ าค (Semester) ในหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ โดยที่หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจะจั ดให้ มี การจั ดการเรี ย น การสอนภาคฤดู ร้ อ น โดยความเห็ น ชอบจาก คณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ของประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง
2.3.2 นั กศึกษามีพื้ นฐานความรู้ท างวิชาการ และทั กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าน้อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรม
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ จัด
กิจกรรมให้นั กศึ กษาทางด้านวิชาการให้มี ความสัม พั นธ์ระหว่างรุ่น พี่รุ่น น้อ ง ภายใต้การดู แลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
40
40

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
40

2563
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2559
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม (ก+ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

ปีการศึกษา
2561

2562

2563

60,000 120,000 180,000 240,000 240,000
320,000 624,000 912,000 1,200,000 1,200,000
380,000 744,000 1,092,000 1,440,000 1,440,000
380,000 744,000 1,092,000 1,440,000 1,440,000
40
80
120
160
160
9,500
9,300
9,100
9,000
9,000

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม 1 - 4 จานวน

จานวน 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

จานวน 6 หน่วยกิต

12

91
24
48
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3. รายวิชา
1) รหัสรายวิชา การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลั กสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขที่ 1 หมายถึง กลุ่มหลักการทางการตลาด
เลขที่ 2 หมายถึง กลุ่มการสื่อสารทางการตลาด
เลขที่ 3 หมายถึง กลุ่มการประยุกต์การใช้ทฤษฎี
เลขที่ 4 หมายถึง กลุ่มช่องทางการตลาด
เลขที่ 5 หมายถึง กลุ่มสารสนเทศทางการตลาด
เลขที่ 6 หมายถึง กลุ่มสถิติและการพยากรณ์ทางการตลาด
เลขที่ 8 หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลขที่ 9 หมายถึง กลุ่มวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ สถานการณ์ปัจจุบัน
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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2) ชื่อรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific
Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
1001003
1001005
1511001
1511002
1521001
1631001
2011001
2051001
2061001
3501001
3501003

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
พุทธศาสน์
Buddhism
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
สังคีตนิยม
Music Appreciation
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Art of
Socializing
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6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
2501001
2501003
2501004
2521001
2521002
2541001
2541002
2551002
2561001
3501004
3531001
3541001
3591002

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Community, and Environment
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จานวน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1161001
1161002
4001002
4001003
4071001
4091001
4091003
4121001
4121005
4121006
5001001
5071001
5501001

ชื่อวิชา
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources
Conservation
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ให้เรียนรายวิชาเฉพาะตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน
รหัสวิชา
1551402
1551403
3531101
3532102
3541101
3561101
3564201
3591101

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Taxation and Business Laws
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน
รหัสวิชา
3521101
3521102
3542105
3542202

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
Accounting 1
การบัญชี 2
Accounting 2
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumers Behavior
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication (IMC)
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91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

48 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
3542405
3542503
3542509
3543107
3543306
3543308
3543407
3543502
3543601
3544103
3544901
3544902

ชื่อวิชา
การจัดการการขาย
Sales Management
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
Community and Local Marketing
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
Products Design and Services Development
การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
Market Analysis and Planning
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
Supply Chain and logistics Management
เทคนิคการนาเสนอ
Presentation Techniques
การพยากรณ์ยอดขาย
Sale Forecasting
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การสัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
การวิจัยตลาด
Marketing Research

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
3524301
3541302
3542106

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
การค้าสมัยใหม่
Modern Trade
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
Service and Tourism Marketing
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3542201
3542204
3542406
3543104
3543109
3543201
3543301
3543305
3543501
3544601
3544904
3544905
3601102

ชื่อวิชา
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
การสื่อสารตราสินค้า
Brand Communication
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
การตลาดบริการ
Services Marketing
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environment Marketing
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Consumer Relation Management
การจัดการการตลาด
Marketing Management
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
Event Marketing
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
Software Package and Application for Marketing
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
Quantitative Analysis for Marketing
สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
Current Issues in Marketing
การตลาดจาลอง
Dummy Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Technology in Business
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา
2.4.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน
รหัสวิชา
3544801
3544802

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
Preparation for Professional Experience in
Marketing
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
Professional Experience in Marketing

7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)

หรือ
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา จานวน
รหัสวิชา
3503801
3503802

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation to Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
1(45)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดย
ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3521101
3541101
3561101

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การบัญชี 1
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3542305
3591101
3521102

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การจัดการการขาย
หลักเศรษฐศาสตร์
การบัญชี 2
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3531101
3542105
3542202
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การเงินธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1551402
3532102
3542403
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1551403
3542509
3543407
3543502
3543306
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
เทคนิคการเสนอ
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3564201
3543107
3543308
3543601
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
การพยากรณ์ยอดขาย
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผนให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3544103
3544901
3544902
3544801
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
การตลาดระหว่างประเทศ
การสัมมนาการตลาด
การวิจัยการตลาด
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
3(x-x-x)
14 หน่วยกิต

ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3544802

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
รวม

น(ท-ป-อ)
5(540)
5 หน่วยกิต

2) แผนสหกิจศึกษา
ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3544103
3544901
3544902
3503801
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
การตลาดระหว่างประเทศ
การสัมมนาการตลาด
การวิจัยการตลาด
การเตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3503802

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม
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น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา และภาคผนวก ข ตาราง
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
2553
2543

1

นายจิระ ประสพธรรม

อาจารย์

บธ.ม.(การตลาด)
ศศ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2

นายชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์

บธ.ม.(การตลาด)
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2551
2547

3

นางถมรัตน์ เงินทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางการตลาด

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกริก

2543
2529

4

นางเพชรา บุดสีทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางการตลาด

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2555
2546
2526

5

น.ส.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางการตลาด

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2545
2536

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก ง
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
2553
2543

1

นายจิระ ประสพธรรม

อาจารย์

บธ.ม.(การตลาด)
ศศ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2

นายชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์

บธ.ม.(การตลาด)
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2551
2547

3

น.ส.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2545
2536

4

นางถมรัตน์ เงินทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกริก

2543
2529

5

นางเพชรา บุดสีทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2555
2546
2526

6

น.ส.วรรณพรรณ รักษ์ชน

บธ.ม.(การจัดการการตลาด)
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต

2544
2540

อาจารย์
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

7

นางราตรี สิทธิพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2544
2527

8

นายอนุ ธัชยะพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตร

2544
2526

9

นางเพ็ญศรี อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

2555
2541
2534

10

น.ส.วรภรณ์ โพธิ์เงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

มหาวิทยาลัยเกษตร
วิทยาลัยหอการค้า

2535
2524

11

น.ส.ลักขณา ด่อนคร้าม

อาจารย์

บช.ม.(การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2551
2546

12

น.ส.ศิริพร โสมคาภา

อาจารย์

บธ.ม.(การเงิน)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ

2552
2547

13

น.ส.อนุธิดา จันที

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2552
2540
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
2546
2538

14

นางภัตราภรณ์ อีเอื้อ

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

15

นายมนตรี ใจแน่น

อาจารย์

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทาง
การศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

16

น.ส.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

อาจารย์

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2543

17

น.ส.วีรวรรณ แจ้งโม้

อาจารย์

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2552
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
4.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
4.1.3 ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์
4.1.4 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.5 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอด้วย
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือการวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้กาหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า
หรืองานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยต้องสามารถอธิบายบทบาทความสาคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อ
ธุรกิจ จรรยาบรรณของวิชาชีพการตลาด การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติประยุกต์ การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการจัดทารายงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ของ
สถาบันและสังคม
5.2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจประยุกต์ความรู้ ทักษะ การมาใช้กับธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม
5.2.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ต้องการ
5.2.5 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5.2.6 มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
5.2.7 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอด้วย
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานหรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ ผู้ ส อนให้ ค าแนะน านั ก ศึ ก ษา โดยให้ นั ก ศึก ษาเลื อ กหั วข้ อ หรือ โครงงานที่
นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ผู้สอนจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 จั ด เตรีย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงาน วิ จั ย เช่ น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ผู้สอน จากการ
ติดตามความคืบหน้าการทาวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบโดย
ให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 20%
5.6.2 ประเมินคุณภาพของการทาวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ผู้สอน โดยกาหนดเกณฑ์
และการประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40%
5.6.3 ประเมิ นผลการน าเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึ กษาใน
ภาพรวม โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน
40%
5.6.4 การให้เกรดจากคะแนนที่ทาได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
มีจิตอาสาในการให้บริการ สามารถปรับตัว
ได้ในทุกสถานการณ์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันโดยนักศึกษา
2. บูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์
1. สอดแทรกในเนื้อหาสาระแนวคิดปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอนให้กับ
ชีวิต
นักศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต
2. ฝึกให้นักศึกษานาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรม
การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ์การสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.4 รู้จักความจริงของชีวิตคุณค่า
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
ของความเป็นมนุษย์ ดาเนินชีวิต คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน
โดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนทีเ่ หมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
2. ความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
และการสื่อสาร
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
2.3 สามารถวิเคราะห์
งาน
สังเคราะห์ และนาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจาวน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การแก้ปัญหา (Problem Based
จากหลักฐานและนาข้อสรุปมาใช้ Instruction)
ประโยชน์ได้
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ จากสถานการณ์จริง
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
ทางแก้ไข
การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
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การประเมินผลการเรียนรู้

2. ความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงาน และการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการดาเนินงานและ
การแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและ
ภาวะผู้ตามที่ดี
4.2 มีความเข้าใจ วัฒนธรรม
และสังคมที่แตกต่าง
4.3 มีความสามารถในการ
ทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็น
ความสาคัญ และฝึกให้มีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูล
เชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดย
เน้นความสาคัญของการใช้ภาษา
และบุคลิกภาพ
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การประเมินผลการเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
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5.3

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

















4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2

5.3





กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์



















1511002 ความจริงของชีวิต



















1521001 พุทธศาสน์

















1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม













































































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.2

1.3




2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

1.4

2.1

2.2

2.3









2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1















4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1



5.2

5.3









2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์



















2521002 อาเซียนศึกษา



















2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



















2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

































2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย









3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป






3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
































กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.1

1.2

1.3







4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย



1.4

2.1

2.2

2.3


















2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1




4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2



5.3





























4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กบั การตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน





























5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม
1.2 การแสดงออกถึงการมี
วินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ของ
สถาบันและสังคม
1.3 การแสดงออกถึงการ
เคารพและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4 การแสดงออกถึงการมี
จิตอาสา

กลยุทธ์การสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 กาหนดวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อบ่มเพาะให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สถาบันและสังคม
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา
1.2 อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา
1.3 มีการจัดกิจกรรม
สาหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางธุรกิจประยุกต์ความรู้ ทักษะ
การมาใช้กับธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม

2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียน
2.1 ทดสอบย่อย สอบ
การสอน โดยให้ผู้เรียนมีการ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
เรียน
แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง
2.1 ประเมินรายผล
แหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
และประยุกต์ความรู้ตาม
อบรมสัมมนากับหน่วยงาน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
ภายนอก
2.3 ประเมินจากพัฒนาการ
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการ
สอนที่หลากหลาย ทั้งการ
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย
ปฏิบัติจริง
การค้นคว้า กรณีศึกษา
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีการประเมินระหว่าง
เรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
กลุ่มเพื่อน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน
ตนเอง และประเมินจากการจัด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ตลอดจน การบูรณาการความรู้
กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือ
วิทยากรผู้มีประสบการณ์

การประเมินผลการเรียนรู้
2.4 ประเมินรายงานทั้ง
รูปแบบรายงาน และการ
นาเสนอของนักศึกษา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.1 การใช้กรณีศึกษาทาง
และเป็นระบบ
ธุรกิจ
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา
3.2 การอภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจ
ปัญหาที่ต้องการ
3.3 มอบหมายให้นักศึกษา
3.3 ทักษะในการคิดเชิง
จัดทาโครงการฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์และวิพากษ์
หรือกิจกรรมทางธุรกิจ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาตาม
กรณีศึกษา
3.2 ประเมินความรู้และ
คาตอบที่ได้รับจากการอภิปา
ยกลุ่ม
3.3 ประเมินจากการสรุป
รายงาน การนาเสนองานในชั้น
เรียน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง และ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.3 มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินผลงานกลุ่ม
การส่งงานตามเวลาที่กาหนด
และประสิทธิภาพในการ
นาเสนอ
4.2 ประเมินพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยตนเอง
และเพื่อนร่วมกลุ่ม
4.3 ประเมินผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ทาร่วมกับ
บุคคล/หน่วยงานภายในและ
ภายนอกและความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ให้นักศึกษาทา
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การสร้างมนุษยสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบร่วมกับบุคคล/
หน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก
4.2 กาหนดการทางานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา
และผู้ตาม
4.3 มอบหมายงานกลุ่มให้ส่ง
และนาเสนอตามเวลาที่กาหนด
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอด้วย
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.2 สามารถใช้สารสนเทศ
มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กลยุทธ์การสอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 กาหนดวิธีการสอนโดย
นาเสนอสารสนเทศให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
5.2 การใช้วิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนมีศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
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การประเมินผลการเรียนรู้
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.1 ประเมินผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ และการ
นาเสนอผลงาน

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
1551402
1551403
3531101
3532102
3541101
3561101
3564201
3591101

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี

4.1

5.1 5.2

4.2

4.3

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1











ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การเงินธุรกิจ
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักเศรษฐศาสตร์
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มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

2) วิชาเอกบังคับ
3521101 การบัญชี 1
3521102 การบัญชี 2
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3542405 การจัดการการขาย
3542503 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3542509 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3543306 การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
3543308 การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
3543407 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
3543502 เทคนิคการนาเสนอ
3543601 การพยากรณ์ยอดขาย
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
3544901 การสัมมนาการตลาด
3544902 การการวิจัยตลาด

1.3

ความรู้

1.4

2.1

4.1

4.3

5.1 5.2

















ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2



















2.2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
















3.1
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4.2






3.3







3.2








2.3



























มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

3) วิชาเอกเลือก
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3541302 การค้าสมัยใหม่
3542106 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3542201 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3542204 การสื่อสารตราสินค้า
3542406 การตลาดทางตรง
3543104 การตลาดบริการ
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3543201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3543301 การจัดการการตลาด
3543305 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3543501 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
3544601 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3544904 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
3544905 การตลาดจาลอง

1.3

ความรู้

1.4

1.1

1.2





















2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.1

4.2

4.3

5.1 5.2
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2.1

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี













มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

3601102 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
4.2 แผนสหกิจศึกษา
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
3503802 สหกิจศึกษา

1.1

1.2





















1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2
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ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี

4.1

5.1 5.2

4.2

4.3



























































หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาตอมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

กรณี รายวิช าในหลัก สูตรไม่มี การประเมิน ผลเป็น ระดั บคะแนนให้ใช้สัญ ลั กษณ์ แทน โดย
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ วย การประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
2) ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ป รากฏใน
มคอ. 5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4) ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
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4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ. 3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านที่ระบุ
4.5 วิ ธี อื่ น ๆ ที่ จ ะตรวจสอบได้ ว่ า มาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สาหรั บ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ระดับ หลัก สู ต ร ใช้ ผลการประเมิ น จากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีการประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบประเมินตนเอง
และประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
2.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.1 ประเมินรายผล การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
2.3 ประเมินจากพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการปฏิบัติจริง
2.4 ประเมินรายงานทั้งรูปแบบรายงาน และการนาเสนอของนักศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามกรณีศึกษา
3.2 ประเมินความรู้และคาตอบที่ได้รับจากการอภิปายกลุ่ม
3.3 ประเมินจากการสรุปรายงาน การนาเสนองานในชั้นเรียน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินผลงานกลุ่ม การส่งงานตามเวลาที่กาหนด และประสิทธิภาพในการ
นาเสนอ
4.2 ประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยตนเอง และเพื่อนร่วมกลุ่ม
4.3 ประเมิ นผลการจั ดโครงการ/กิจกรรมที่ ทาร่วมกั บบุค คล/หน่ วยงานภายในและ
ภายนอกและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.1 ประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการนาเสนอผลงาน
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร หรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
กาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548

49

หมวดที่ 6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
หรือหน่วยงานองค์กร
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงาน
ด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ตัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
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2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนาตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรั บปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.3 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้เพื่อจัดหา ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
2) คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ
ขอคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มาก
ที่สุด
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิท ยาการจัด การมี ความพร้ อมด้า นหนั ง สื อ ตารา และสืบ ค้ น ผ่านข้ อมู ล โดยมี ห้ อ ง
ค้น คว้าวิ จั ย ของคณะ และ/ หรื อ สานั ก วิท ยบริก ารที่ เป็ น ผู้ รับ ผิด ชอบการให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ และบุคลากรขอมหาวิทยาลัย กาบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนัง สือ
ตารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับสานัก
วิทยบริการ ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือวารสารและฐานข้อมูลขอสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จานวน
จานวน

61,978 ชื่อเรื่อง
5,493 ชือ่ เรื่อง

182,658 เล่ม
7,657 เล่ม

จานวน
จานวน

624 ชื่อเรื่อง
62 ชือ่ เรื่อง

2,781 เล่ม
121 เล่ม
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 13 ฐาน ไดแก่
- Thai Digital Collection (ฐานข้ อ มู ล บทความ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย)
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้นธุรกิจ)
- Emerald Management (ฐานข้อมูลด้านการจัดการ)
- H.W. Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป)
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา)
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนั บ สนุ น การเรีย นการสอนที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช าการตลาด คื อ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส่วนใหญ่ในการทางาน
จริงในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์
การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทักษะในการใช้
งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป
ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรเพื่อจัดการเยนการสอน ดังนี้
2.3.1 ห้องปฏิบัติการทางการตลาด (MK Minimart)
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครื่อง
2.3.3 เครื่องอัดสาเนาระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
2.3.4 เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
2.3.5 เอกสาร ตารา วารสาร โดยสานักวิทยบริการหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตารา วารสาร ในสาขาวิชาที่
เปิดสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
โดยประสานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งในการจัดซื้อ
หนังสืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาควรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ
ที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรีย มความพร้อมสนับ สนุ นการเรียนการสอนตามหลักสู ตรให้เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีกรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้น โดยการ
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กากับดูแลจานวนอาจารย์ เพื่อให้มีสัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรีข องส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยจะต้องระบุคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์
ด้านการทาวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
มีร ะบบการคั ดเลือ กที่ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และสามารถดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บทบาทความรับผิดชอบต่อหลักสูตร
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารหลักสูตร จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทั กษะแก่อาจารย์ให้ตรง
ความต้องการของคณะ เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมหรือ โครงการพั ฒ นาอาจารย์ ในทุ ก รู ป แบบภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
- การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน เช่น มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง อบรมวิธีการสอน
การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการสอนรายวิชา การผลิต
สื่อ ตารา การสัมมนา เป็นต้น
- การพัฒนาวิชาการละวิชาชีพด้านอื่น เช่น การศึกษาดูงาน การส่ง เสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะต้องการหรือมี
ความจาเป็น
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของคณะ
โดยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามที่คณะกาหนด ได้แก่วุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโทขึ้นไป
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทางาน และประสบการณ์ด้านวิชาการ ผลงานที่ประจักษ์ นอกจากนี้
คณะมีนโยบายให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการตลาดที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี
มาบรรยายพิเศษบางชั่ งโมงในรายวิช าต่าง ๆ ในกลุ่ม วิชาบั ง คับ หรือ วิชาชี พเลือก โยได้รับ ความ
เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรจุอยู่ในแผนการสอนอย่างชัดเจน
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชา
ทุก คนต้ องท าหน้าที่ อ าจารย์ ที่ป รึก ษาให้ แก่ นั กศึ กษา และทุก คนต้ องก าหนดชั่วโมงให้ คาปรึก ษา
(Office Hours) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ปรึก ษาได้ นอกจากนี้ ค วรให้ ค าปรึก ษาแนะน าในการจั ด ท า
กิจกรรมแก่นักศึกษาด้วย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ในกรณี นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นคาร้องผ่านอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อขอให้พิจารณาและชี้แจงรายะเอียดของ
คะแนนให้แก่นักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิท ยาลัย/ คณะ มรการส ารวจเพื่อ ศึกษาสภาวะการมีง านท าและความพึง พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจาทุกปี พร้อมนาผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับคามต้องการของ
ตลาดแรงานและสังคม เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ หรือการประกอบวิชาชีพ
อิสระได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตังบ่งชี้ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5

1) อาจารย์ป ระจาหลั กสูตรอย่างน้อ ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ 
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5) จัด ทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ ามี ) อย่ างน้ อยร้อ ยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/ หรื อ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10) จานวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บความพึ งพอใจของนั ก ศึก ษาปีสุ ดท้ าย/บัณ ฑิ ต ใหม่ ที่มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
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หมายเหตุ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรั บรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบี ยนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมิน การสอนของอาจารย์ ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการดาเนิน งานของ
รายวิชา
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิ น ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนิ นการประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่ง ชี้ผลการดาเนินงานที่ ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รสรุป ผลการดาเนิ น งานหลัก สู ต ร พิ จ ารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
คำอธิบำยรำยวิชำ
1) หมวดศึกษำทั่วไป
2) หมวดวิชำเฉพำะ
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

541001

ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักกำร รูปแบบ และวิธีกำรใช้ภำษำในบริบทต่ำงๆจำกทรัพยำกรสำรสนเทศ
ฝึกปฏิบัติกำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรจับประเด็น และกำรสรุปสำระสำคัญ โดยนำเสนอ
ผลกำรศึกษำด้วยวำจำและลำยลักษณ์
This course emphasizes to principle, style and language usage in
diverse contexts from various information resources and to practice critical thinking,
synthesis and summarizing, including to present the study by verbal and written
communication.
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics
Purposes
หลักกำร วิธีกำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำร เพื่อให้บรรลุตำมจุดประสงค์ของกำร
สื่อสำร ฝึกปฏิบัติกำรพูดและกำรเขียน และประเมินกำรพูดและกำรเขียน
This course emphasizes to principle, language usage and
communication to achieve communication purposes, including to practice speaking
and writing as well as an assessment of speaking and writing.
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
กำรเขี ย นประโยคเบื้ อ งต้ น ตำมหลั ก ไวยำกรณ์ ภ ำษำอั ง กฤษ ฝึ ก กำรอ่ ำ น
บทควำมภำษำอังกฤษสั้น ๆ ฝึกกำรฟัง และกำรพูดภำษำอังกฤษจำกบทสนทนำต่ำง ๆ
This course emphasizes on extended practice in writing basic
sentences based on English grammar, reading short passages, listening to and
speaking from various dialogues.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้ำงและรูปแบบประโยคภำษำอังกฤษ จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มุ่งเน้นกำรฝึก
ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้อย่ำงถูกต้องตำม
หลักไวยำกรณ์
This course emphasizes on English structure and forms based on
diverse situations and practicing grammatical skills of English listening, speaking,
reading and writing for communication.
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ควำมหมำยของค ำศั พ ท์ แ ละส ำนวนภำษำญี่ ปุ่ น ในบทสนทนำเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกกำรฟัง กำรเขียน กำรอ่ำน กำรเล่ ำเรื่องและอธิบำยด้วยคำศัพท์ และสำนวน
ภำษำญี่ปุ่ นในบทสนทนำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจำวัน เพื่อ
สำมำรถใช้ภำษำญี่ปุ่นได้ในสถำนกำรณ์จริง
Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life
situations, practicing various skills such as listening, writing, reading, and narrative
skills by using Japanese vocabularies and idioms, the simple explanations in
Japanese about everyday life for applying in real situations.
1571001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักกำรออกเสียง กำรฟัง พูด บทสนทนำทั่วไปในชีวิตประจำวันเบื้องต้น ตำม
หลั ก ไวยำกรณ์ เพื่ อ ให้ สื่ อ สำรได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง และฝึ ก ทั ก ษะกำรพู ด ภำษำจี น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตำมสถำนกำรณ์จริง
Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills,
grammatical usage for communication in daily life, Chinese vocabularies for applying
in real life.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
ค ำศั พ ท์ ส ำนวน และบทสนทนำภำษำจี น ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อกำรเดินทำงโดยสำรรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน กำรเข้ำพัก
โรงแรม ภั ตตำคำร ร้ำนอำหำร กำรซื้อสิ นค้ ำ และธุรกิจบริกำรอื่ นๆ ที่ เป็ นปั จจัยสนั บสนุน กำร
ท่องเที่ยว กำรปฏิบัติตนในกำรเป็นเจ้ำของประเทศที่ดี
Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations
such as travelling by cars, trains or airplanes, staying in a hotel, having a meal in a
restaurant, shopping and other situations that related to businesses, to behave as a
nice host country.
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ควำมหมำยของคำศัพ ท์ และส ำนวนภำษำเกำหลี ในบทสนทนำเรื่อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน กำรเล่ำเรื่องและอธิบำยด้วยคำศัพท์ และ
สำนวนภำษำเกำหลีในบทสนทนำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจำวัน
เพื่อสำมำรถใช้ภำษำเกำหลีได้ในสถำนกำรณ์จริง
Meaning of word and idioms in Korean, listening, speaking, reading,
and writing, for short sentences and passages together with grammar, vocabulary,
expressions for basic communication.

1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
กำรเรียนรู้พยัญชนะ สระและกำรออกเสียง หลักไวยำกรณ์พื้นฐำน คำศัพท์และ
สำนวน ฝึกกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนจำกบทสนทนำเบื้องต้น
Consonant, vowel and pronounce, fundamental grammar, word
and idioms, listening, speaking, reading and writing from fundamental
conversations.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ควำมหมำยของค ำศั พ ท์ แ ละส ำนวนภำษำพม่ ำ ในบทสนทนำเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน กำรเล่ำเรื่องและอธิบำยด้วย
คำศัพท์ และสำนวนภำษำพม่ำในบทสนทนำเรื่องทั่วไป กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจำวัน เพื่อ
สำมำรถใช้ภำษำพม่ำได้ในสถำนกำรณ์จริง
Meaning of word and idioms in Burmese, listening, speaking, reading
and writing, for short sentences and passages together with grammar, vocabulary,
expressions for basic communication.
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1001003

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีกำรศึกษำพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐำนของพฤติกรรม ปัจจัย
ทำงชีววิทยำ ปัจจัยทำงสังคมวิทยำ ปัจจัยทำงจิตวิทยำ องค์ประกอบของพฤติกรรม ควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ กำรเข้ำใจตนเองและกำรพัฒนำตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ กำรทำงำนเป็นทีมและกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข
The human behavior, study behavior method, fundamental
behavior factors, biological factors, social factors, psychological factors, elements
of the behavior, emotional intelligence, self-understanding, self-development,
human relations, teamwork, and happy living happily.

1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนกำรคิ ด ของมนุ ษ ย์ ตรรกศำสตร์ แ ละกำรใช้ เหตุ ผ ล กำรวิ เครำะห์
กระบวนกำรตัดสินใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดแบบนิรนัย กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรคิด
แก้ปัญหำ กำรประยุกต์ใช้ควำมคิดในชีวิตประจำวัน
The process of human thought, logical thinking and reasoning,
practice thinking process, analytical thinking, decision process, creative thinking,
deductive thinking, and critical thinking, problem solving and application ideas in
daily life.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ควำมหมำยของจริยธรรมและมนุษย์ ควำมสำคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎี
ทำงจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สำคัญทำงปรัชญำและศำสนำสำหรับมนุษย์ กำรประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to
human beings, the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion
for human beings, application for ethical principle to develop the quality of life for
individual and society.

1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ควำมหมำยของชีวิต ชีวิตมนุษย์ กำรดำรงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน กำรนำเอำ
ควำมจริ งและหลั กศำสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปั ญ หำ พั ฒ นำชีวิตและสั งคม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ตำมหลักศำสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภำพ
Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out
truth and religious doctrine to apply for solving problems and developing life,
society, and ethical principles for happy life and peaceful society.

1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่ำงๆ และลักษณะสำคัญของพระพุทธศำสนำ หลักธรรม
สำคัญต่ำงๆ ของพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำกับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศำสนำ
เน้นกำรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กำรพัฒนำตน และกำรพัฒนำสังคม
History, factors, and main characteristics of Buddhism, main
doctrine of Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for
practicing in daily life and developing oneself and society.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ บทบำทของสำรสนเทศ มำตรฐำนกำรรู้ส ำรสนเทศ
ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ กำรจั ด ระบบทรั พ ยำกรสำรสนเทศ แหล่ งสำรสนเทศ เครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ กำรอ้ำงอิง และกำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ
Definition, significance, role of information technology, information
literacy standards, information resources, information resource management system,
information sources, search engines for information resources, information access,
reference, and research presentation.
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภำพที่เกี่ยวกับควำมประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ที่
เป็ น แรงบั น ดำลใจในกำรสร้ำงผลงำนทัศนศิล ป์แขนงจิตรกรรม ประติม ำกรรม สถำปั ตยกรรม
พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบควำมงำม หลักกำรจัดภำพ ทฤษฎีกำรถ่ำยทอดของงำนทัศนศิลป์ไทย จน
เกิดคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์ด้ำนควำมงำมและเรื่องรำว โดยผ่ำนขั้นตอนกำรเรียนรู้ในหลักกำรดูงำน
ทัศนศิลป์เบื้องต้น และนำไปสู่กำรวิจำรณ์ผลงำนทัศนศิลป์ตำมหลักวิชำกำร
Aesthetics related to impression and affection of nature and
environment inspiring visual art work in painting, sculpture, and architecture,
perceiving aesthetics element, composition principle, and theories of Thai visual
arts presentations leading to the values in beauty and story through a learning
process of basic principles of visual arts appreciation and academic criticism.
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
กำรจ ำแนกข้อต่ ำงในศำสตร์ข องควำมงำม ควำมหมำยของสุ น ทรียภำพทำง
ศิลปะกำรแสดงองค์ประกอบของศิลปะกำรแสดงทำงนำฏศิลป์ไทย นำฏศิลป์สำกล ควำมสำคัญ
ของกำรรับรู้ ศำสตร์ต่ำงๆ ของกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว ศิลปะกำรแสดง
Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts,
components of Thai and international performing arts, the importance of
perceptions, theories of seeing, hearing, moving and performing.
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2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ป ระกอบพื้นฐำนของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก กำร
ประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สำคัญและคีตวรรณกรรม
ที่ได้รับกำรยกย่องบำงบท ประวัติดนตรี ที่ควรทรำบ และประสบกำรณ์กำรฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิด
ควำมซำบซึ้ง
Fundamental components of music, Thai musical instruments,
western musical instruments, the combination of Thai and western musical bands,
common forms, dominant composers, and masterpiece of literary work.
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ พั ฒ นำกำรของแนวคิด และทฤษฎี ภ ำวะผู้ น ำ กำร
พัฒนำภำวะผู้นำ กำรตัดสินใจ กำรจูงใจและสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรติดต่อสื่อสำรและพัฒนำทีมงำน
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
Definition, an emphasis, development in concepts and theories of
leadership, leadership development, decision, motivation and moral,
communication and development on teamwork conflict management and changes
management.
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Art of Socializing
ควำมหมำย ควำมสำคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภำพ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
ในด้ำน กำรพูด กำรแต่งกำย กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ศิลปะกำรเข้ำสังคม
Definition, importance and components of the personality,
personality development in speech, dress, interaction between individuals and the
art of socializing.
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2501001

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กำหนดลักษณะควำมเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงในด้ำนกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทำงวัฒนธรรมที่ตกทอดจำกอดีตมำสู่ปัจจุบัน ควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์และปัญหำทำงสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
Political development history, economy, Thai social and cultural,
conditions or factors of determining and changing political structure economy, Thai
society and culture, the cultural heritage transfers from the early time to present,
understanding social phenomenon and problems in Thai contemporary society.
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public mind and Civic Social Engagement
บทบำทหน้ำที่ จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
พัน ธะทำงสังคมของพลเมือง กระบวนกำรพัฒ นำจิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชำธิปไตย กำรมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
สังคมไทย สำเหตุ ผลกระทบที่เกิดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่ำงๆ แนวทำงแก้ไขโดยกำร
ประยุกต์แนวคิดควำมเป็นพลเมือง
Social role, conscience, and responsibility of being good members
of society, civic social engagement, development process for public mind, being
good citizens in a democracy, morality and ethics including concepts for prevention
and suppression on corruption in Thai society, causes and impacts of corruption
and solutions of corruption by applying citizenship concepts.
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2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรำกฏกำรณ์ที่สำคัญของโลก อำเซียนและไทย ในมิติสหวิทยำกำรทำงสังคม
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อควำมหลำกหลำยและเข้ำปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสำนึ กสำกล โลกทัศน์
ใหม่ในมิติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รั ฐชำติและควำมเป็นชำติ กำรรวมกลุ่มในโลก
ปัจจุบัน สันติศึกษำ ศำสนำสำหรับโลกสมัยใหม่ ควำมเป็นพลเมืองโลก เพศสภำวะและเพศสภำพ
สังคมสมัยใหม่
Significant interdisciplinary social science phenomena round the
world, in ASIAN and in Thailand in order to create a perspective on diversity, modern
global interaction, global mindset, a modern worldview of politic, economy, society
and culture, national state and nationalism, civic community, peach studies, religions
for new world, global citizenship, gender and sexuality and modern society.
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลก
และประเทศในกลุ่ มอำเซีย น กำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมเกษตรกรรมสู่สั งคมอุตสำหกรรม สังคม
สมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่ำนวำทกรรมว่ำด้วยกำรพัฒนำทั้งกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมำจำกโลกำภิวัตน์ และขบวนกำรเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์
This module is focusing on concepts and characteristics of Thai
rural changes related to the world and Asian countries, this course will explore the
transformation of agricultural to industrial society and modernity to post modernity,
the course will engage with discourses in accordance with development and
transformation of socioeconomic, culture, and way of life as a result of globalization
and social movement of localization.
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2521002

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ควำมหมำย ควำมสำคัญ ควำมเป็นมำของอำเซียน กฎบัตร กำรเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม วิถีอำเซียน ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เขตกำรค้ำเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำร
เคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน แรงงำนทักษะ และตลำดอำเซียน กำร
ท่องเที่ยว กำรเกษตร กำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพ และช่องว่ำงของกำรพัฒนำอำเซียน
Definition, importance, background, charter, politics, economy,
society, culture, ASIAN way, competitiveness, free trade area, special economic
zone, free circulation, service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market,
tourism, agriculture, education, sports, health, and development gap.
2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อม และควำมสัมพันธ์ทำงพื้นที่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผลกระทบที่เกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรใช้พลังงำน ด้ำนกำรเกษตร แนวทำงกำรแก้ปัญหำจริย
ศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักกำรอนุรักษ์ กำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน
Ecology, human beings, community, environment, relations among
human beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the
impact of human activities on environment such as energy consumption and
agriculture, solutions to the problem of environment ethics, conservation principles,
participation in integrative management, and sustainable development.
2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพยำกรท้องถิ่น กำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มำตรกำรทำง
สังคม เศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์ ธรรมำภิบำล ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรมีส่วนร่วม หลักควำมพอเพียง
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิส ำรสนเทศ เพื่อเน้นควำมเป็น
ชุมชน ท้องถิ่นและควำมยั่งยืน
Local resources management with systematic integrative
management focusing on social measures, economics, law, good governance, local
wisdom, participation, sufficiency, environment management, sustainable
development, and geographic information technology in order to emphasize
community, locality, and sustainability.
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2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
แนวคิด และวิวัฒนำกำรของกำรเมืองกำรปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนำกำร
ทำงประชำธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนกำรทำงเมืองและบทบำทและหน้ำที่ของสถำบันทำงกำร
เมืองไทย กำรจัดระเบียบกำรปกครอง ตลอดจนวิเครำะห์ปัญหำและแนวโน้มกำรเมืองไทยในอนำคต
Concepts and evolution of Thai politics and government,
constitution, Thai democratic development including political process, role and
duties of political institutions, governing management, analyzing problems and
future tendency of Thai politics.
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ควำมรู้ พื้ น ฐำนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมำย ที่ ม ำ ลั ก ษณะและชนิ ด ต่ ำ งๆของ
กฎหมำย กำรใช้และกำรยกเลิกกฎหมำย หลักทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและอำญำ
The basic knowledge, source, characteristics and types of laws
including usage and abrogation of laws, the general principles of civil and criminal
laws.
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ควำมหมำย ควำมสำคัญ และกระบวนกำรริเริ่มธุรกิจ กำรประเมินควำมพร้อม
ในกำรประกอบธุรกิจ กำรค้นหำโอกำสทำงธุรกิจ กำรวำงแผนธุรกิจ กำรเข้ำสู่ตลำด กำรประเมินผล
และกำรปรับปรุงธุรกิจ
Definition, significance and processes of business initiation,
business readiness assessment, searching for business opportunities, business
planning, market entry and business assessment and improvement.
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3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
กำรวำงแผนและกำรบริ ห ำรกำรเงิ น ในชี วิ ต ประจ ำวั น ส ำหรั บ บุ ค คลและ
ครอบครัวเพื่ออนำคต กำรวำงแผนกำรออม กำรลงทุน และหลังกำรเกษียณ วิธีกำรของสินเชื่อส่วน
บุคคลและกำรลงทุน กำรรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภำพและพักผ่อนบันเทิง
Financial planning and management in daily life for personal and
family future, saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement
personal and investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and
entertainment.
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฏีกำรเป็นผู้ประกอบกำร องค์ประกอบที่เกี่ยวกับควำมพร้อม
ในกำรประกอบกำร กำรมองหำโอกำส และควำมท้ำทำยในกำรเป็นผู้ประกอบกำร แนวทำงกำร
จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมและควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งแนวโน้ ม กำรเป็ น
ผู้ประกอบกำร
Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding
the readiness on implementation, opportunities and challenges entrepreneur,
business theories, ethics and responsibility, related law trends to be the
entrepreneur.
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ควำมหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรดำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเสียสละ มีจิตอำสำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในวิถีชี วิตแห่ง
ควำมพอเพียง กำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ กำรสืบสำนแนวคิด รูปแบบ
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อให้ รู้จักควำมจริงของชี วิต กำรน ำหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตให้เกิดควำมเหมำะสมกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนไป
Definition, principles, and guidelines for living base on the
sufficiency economy philosophy, learning from actions in order to produce sharingmind, volunteer, and being a good role model of sufficient ways of life,
continuation of local wisdom in the context of new-age society, conceptual model
of sufficiency economy philosophy to know the truth of life, adoption the sufficient
economy philosophy’s principles to live in the changing society appropriately.
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1161001

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ควำมส ำคั ญ และควำมจ ำเป็ น ของกำรเล่ น กี ฬ ำและกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม
นั น ทนำกำรต่อ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพชี วิต ขอบข่ำยของกิจกรรมกีฬ ำและนั นทนำกำร คุณ ค่ ำของ
กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรต่อร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กำรประเมินสุขภำพของตนเอง
กำรเลื อกรู ป แบบของกิจ กรรม กีฬ ำและนั น ทนำกำร ฝึ ก ทั กษะเบื้ องต้น ในกำรเล่ นกี ฬ ำ กำรจั ด
กิจกรรมทำงนันทนำกำร
The significance and the necessity of sports and recreational
activities to improve the quality of life, scope of sports and recreational activities,
the value of sport and recreational activities on physical, mental, emotional and
social, assessment of one’s health, select of types of sports and recreations, train of
basic sport skills and to organize the recreational activities.
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ควำมหมำย ขอบข่ำย จุดมุ่งหมำย และคุณ ประโยชน์ของกำรออกกำลั งกำย
หลักกำรและขั้นตอนของกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำยเพื่อพัฒนำสมรรถภำพ
ทำงกำยด้ำนต่ำง ๆ กำรเลือกกิจกรรมกำรออกกำลังกำยให้สอดคล้องกั บเพศและวัย กำรประเมินผล
กำรออกกำลังกำยอย่ำงถูกวิธี กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกำรออกกำลังกำย กำรฝึกกำรออกกำลัง
กำยในสถำนบริกำรออกกำลังกำย กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles
and procedures of the exercise, exercise to improve performance physical aspects,
the selection of physical activities in accordance the exercises properly, using the
equipment and exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness
test.

71

มคอ. 2

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ พลังงำน สำรเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจำวัน
The definition of science and technology, elements and the
process of acquiring scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs
in everyday life.
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources
Conservation
ควำมหมำย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบำยสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ในประเทศและโลก ปั ญ หำ ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ กำรอนุ รั กษ์ และกำรจั ดกำรทรัพ ยำกรธรรมชำติ อย่ำงยั่ งยืน ควบคู่ กับ หลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม
Definition and category of environment and natural resources,
importance of the environment and natural resources, the environment and
humans. The environmental condition currently occurring in the country and the
world. Impact on the environment and natural resources, conservation and
sustainable management of natural resources, coupled with the moral and ethical
principles.
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภำพที่ดี กำรป้องกันโรคและยำเสพติด กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
กำรส่ งเสริ มสุ ข ภำพ โรคติ ดต่ อ โรคติ ดต่ อทำงเพศสั ม พั นธ์ กำรคุ มก ำเนิ ด อุ บัติ เหตุและกำร
ป้องกัน สิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัยในกำรประกอบอำชีพ และระบบหลักประกันสุขภำพ
Healthy, disease prevention and drugs, first aids , health
promotion, communicable disease, sexually transmitted disease, contraception,
accident prevention, health care and environment for careers and health
care coverage.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย กำรซื้อเงินผ่อน กำรเช่ำซื้อ กำรจำนอง กำรจำนำและกำรขำยฝำก กำร
คำนวณภำษี คณิตศำสตร์กำรเงินเบื้องต้น กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน
Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax
calculation, introduction to mathematical finance, application of mathematics in
everyday life.
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศำสตร์ แ ละกำรให้ เหตุ ผ ล ระเบี ย บวิ ธี ท ำงสถิ ติ กำรวั ด แนวโน้ ม เข้ ำ สู่
ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำย ควำมน่ำจะเป็นและทฤษฎีกำรตัดสินใจเบื้องต้น กำหนดกำรเชิงเส้น
ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงด้ำนสถิติและกำรตัดสินใจ
Logic and reasoning, statistical methods, measure of central
tendency, measure of dispersion, elementary of probability and decision theory, the
practice using statistical software and decision making.
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
กำรใช้ระบบปฏิบัติกำร โปรแกรมอรรถประโยชน์ กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต กำร
สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสมัยใหม่ กำรประยุกต์ใช้งำน
กฎหมำยและจริยธรรม จรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
Using operating system, utility programs, using the internet,
information searching, learning for information technology and communication,
applied to education, the laws and morality ethics in information technology.
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
กำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรในกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ กำรประยุกต์ใช้
กับระบบงำนขององค์กร กำรสร้ำงและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Using tools and methods in the design and development of
websites, the application of the system of organization, creating and designing
webpages by using computer software.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

4121006

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application)
กำรใช้โปรแกรมด้ำนกำรประมวลผลคำ โปรแกรมด้ำนกำรนำเสนอผลงำน และ
โปรแกรมกระดำนคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งำนในชีวิตประจำวัน
Using word processing software, presentation software and
electronic spreadsheet software for application in the daily life.
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนำกำร และควำมสำคัญของกำรเกษตร ระบบกำรเกษตรที่เหมำะสม กำร
ผลิตพืช กำรผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ กำรเกษตรตำมแนวพระรำชดำริ ปัจจัยสภำพแวดล้อมต่อ
กำรผลิ ต ทำงกำรเกษตร ผลพลอยได้ จ ำกกำรเกษตรและกำรใช้ ป ระโยชน์ ผลกระทบจำกกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural
production systems, plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture,
environmental factors affecting agriculture production, agricultural by-products and
their user, the impact of the agricultural occupations.
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรำยจำกอำหำร ปัญหำสุขภำพและโรคที่เกิดจำกอำหำร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอำหำรที่มีผลต่อสุขภำพ หลักกำรบริโภคอำหำรเพื่อให้มีสุขภำพดี สุขลักษณะของอำหำร
กับ สุขภำพ ผลิตภัณ ฑ์เสริมอำหำร อำหำรชีวจิต อำหำรและสมุนไพร อำหำรดัดแปลงพันธุกรรม
ฉลำกอำหำรและฉลำกโภชนำกำร
Food hazard, health problems and food borne disease, effect of
impurities and food contaminants on human health, principles of food
consumption for good health, food hygiene for health, dietary supplements, organic
food, food and herbs, genetically modified food, food labeling and nutrition
labeling.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ควำมเป็นมำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมำใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น
ทำงเลือกในกำรใช้เทคโนโลยี กำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่ำง ๆ กำรดูแลรักษำเครื่องมือ
และกำรซ่อมบำรุง
Background on the technology used in everyday life, local
technology, alternative to use technology, using equipment, machinery, various
utensils and equipment maintenance.

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน: ไม่มี
ฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษธุรกิจ เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจำวัน กำรสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์ ระหว่ำงองค์กร สำนักงำน ภำยในและภำยนอกสำนักงำน กำรสั่งสินค้ำ ผลิตภัณฑ์
โครงสร้ำงองค์กรและคำศัพท์ทำงธุรกิจเฉพำะ
Prerequisite: None.
Business English practice for daily contact, making on the phone,
communication between organizations hotels, inside and outside, ordering goods
and products, organize structuring as well as business specification words.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1551403

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : 1551403 ภำษำอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษธุรกิจที่กว้ำงขึ้นในโลกธุรกิจ กำรเงินธนำคำร กำรนำเสนอ
ข้อมูลทำงธุรกิจ รำยงำนบริษัท กำรตลำด กำรต่อรอง วำระกำรประชุม บันทึกและรำยงำนกำร
ประชุม
Prerequisite: 1551403 Business English 1.
Business English practice on globalization, financing and banking,
company presentation, business reporting, marketing, negotiating, agenda,
memorandum as well as reporting on a meeting.
3541101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : 3521101 กำรบัญชี 1
หลักกำร เป้ำหมำยและหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีกำรที่ใช้ในกำร
คำนวณ กำรวิเครำะห์ ผ ลกำรคำนวณ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรคำนวณมูล ค่ำของเงินตำม
ระยะเวลำ กำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียน กำรจัดกำรงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อกำรตัดสินใจ กำร
จัดหำเงินทุนระยะสั้นและระยะยำวในตลำดเงินและตลำดทุน ต้นทุนและนโยบำยเงินปันผล กำร
รวมและเลิกกิจกำร
Prerequisite: 3521101 Accounting 1
The principle goals and financial function, techniques and method
in the calculation, results of the calculation analysis, financial planning, the value
money according to time calculation, working capital management, the
investment budget, financial interest for decision, short and long term in the
money and capital market, cost and policy for dividend payment, integration and
termination business.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3532102

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : ไม่มี
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภำษีอำกร หลักกำรของภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกรไทย
ตลอดจนเข้ำวิธีกำรและหลั กกำรคำนวณภำษีอำกรประเภทต่ำง ๆ อันได้แก่ ภำษีเงิน ได้บุ คคล
ธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์และภำษีอื่นที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษำถึงหักกฎหมำยทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่ำง ๆ อำทิเช่น บริษัท
จำกัด ห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย์ ว่ำด้วยนิติกรรม
สัญญำและกฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์
Prerequisite: None.
General knowledge about taxation, the principle of taxation by the
Thai revenue processor, the method calculation, taxation, including personal
income tax, cooperate income tax, value added tax, specific business tax, revenue
stamp and other taxes on business, the general principle of law, relating to the
establishment, various business models, cooperation, partnership, according to the
civil code, commercial law, the legal, and contract labor relation.
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบำทและควำมสำคัญของกำรตลำดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนำกำร
ของแนวควำมคิดกำรตลำดกิจกรรมและหน้ำที่ต่ำง ๆ ทำงกำรตลำด สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
แรงผลักดันทำงสังคมและวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมกำรซื้อแต่ละตลำด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์สำหรับส่วนประสมกำรตลำด
กำรประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกิจกรรมกำรตลำด
Roles and importance of marketing to social and economy,
development of marketing concept, operations and functions, business
environment, international and cultural, characteristics and purchasing behaviors of
each markets, factors to determinate of marketing mix, strategies for marketing mix,
applying for modern technology to marketing operations.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ประเภทขององค์กำร แนวคิดทฤษฎีทำงด้ำนกำรจัดกำรหน้ำที่ของกำรจัดกำร
ตั้งแต่กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
กำรนำและกำรควบคุมพร้อมทั้งนำทฤษฎีทำงด้ำนกำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรทำงำนใน
องค์กำรเพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำรเทคนิคกำรจัดกำรสมัยใหม่
Types of organizations, management concepts and theories,
management functions from strategic planning and management, organization
structuring, to human resource management, directing and control, management
theory application to achieve goal of organization and modern management
techniques.
3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดกำรวำงแผนและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ควำมแตกต่ำงของกำรวำงแผน
และกำรบริ ห ำรทั่ ว ไป องค์ ป ระกอบของกำรวำงแผนเชิงกลยุท ธ์กำรก ำหนดเป้ ำหมำยของธุรกิ จ
กระบวนกำร และเทคนิ คกำรวำงแผน กำรวำงนโยบำยธุรกิจ โครงสร้ำงสภำพแวดล้อมแห่ งกำร
แข่งขัน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ กำรประเมินผล
และกำรติดตำม
Concept of strategic planning and management, difference between
general management and strategic management, components of strategic
management from business goal-setting, process of strategic management, industry
structure analysis to competitive environment analysis, internal and external
environment analysis, other techniques to set business wholistic strategies,
evaluation and monitoring.
3591101

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทำน ควำมยืดหยุ่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีกำรผลิต กำรกำหนดรำคำในตลำด รำยได้ประชำชำติ นโยบำยกำรเงิน นโยบำย
กำรคลัง กำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
Economic concept, consist of demand, supply, elasticity, consumer
behavior, production theory, national income, monetary policy and fiscal policy,
international trade and development economy.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3521101

การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting 1
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนำกำรทำงกำรบัญชี ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำร
บัญชีประโยชน์ของข้อมูลทำงกำรบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลักกำรและ
วิธีกำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่กำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไปและสมุดรำยวันเฉพำะ
และกำรผ่ำนรำยกำรไปยังบัญชีแยกประเภทกำรปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดกำรจัดทำงบทดลอง
กระดำษทำกำรกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรให้บริกำรและซื้อขำยสินค้ำ คำศัพท์เฉพำะ
ทำงด้ำนกำรบัญชี
Prerequisite: None.
Concept, theory, evolution and objectives of accounting. The benefit
of accounting information, conceptual framework for financial reporting, principle and
accounting method of double entry accounting. Make a note into the journal and
special journal and posts to the general ledger. To improve and close the account at
the end of period, preparation of trial balance and work sheet. The preparation of
financial reports of both service and merchandising Accounting terminology.
3521102

การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : 3521101 กำรบัญชี 1
กำรบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย กำรทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำร กำรบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ
ตำมวิธีต่ำง ๆ กำรคำนวณรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม กำรบัญชีอุตสำหกรรม กำรบัญชี
เกี่ยวกับหน่วยงำนภำครัฐและกิจกำรที่ไม่ได้แสวงหำผลกำไร
Prerequisite: 3521101 Accounting 1.
This course is relevant to voucher system and petty cash, bank
reconciliation, note receivable, depreciation, mathematic of Inventory, value added
tax (VAT), Industry Accounting, The accounting of government agencies and
nonprofit.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3542105

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumers Behavior
ควำมหมำย หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมกำรตลำดต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ควำมสำคัญของกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทำงในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บ ริโภค
เพื่อวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
Definition, principles and concepts of consumer behavior, factors
influencing for decision to purchase and use the product, influence of the
marketing mix to consumer behavior, the importance of the study of consumer
behavior, the analysis of consumer behavior in order to plan marketing strategies
effectively.

3542202

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication (IMC)
ควำมหมำย ควำมสำคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรวำงแผน ทั้งกำรตัดสิ นใจเลือก
เป้ ำหมำยในกำรสื่ อ สำรกำรตลำดแบบบู รณำกำร วิเครำะห์ ค วำมต้อ งกำรทั ศนคติ ของผู้ บ ริโภค
ค่ำใช้จ่ ำยคุณ ค่ ำที่ จ ะได้รั บ จำกกำรใช้สื่ อ ประเภทต่ ำง ๆ กำรทดสอบและวัด ประสิ ท ธิภ ำพ กำร
ปรับปรุงสื่อและข่ำวสำร กำรวำงแผนรณรงค์กำรสื่อสำรแบบบูรณำกำร
Definition, significance and factor for planning, decision marketing,
integrated marketing communications, customer needed analysis, attitude, cost
value, a variety of media, testing and efficiency measurement, media improvement
and news, promotion planning, integrated marketing communication.
3542405

การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sale Management
บทบำทควำมรับผิดชอบขอบเขตงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนขำย กำรจัดรูปแบบ
ควำมสำคัญขององค์กำรฝ่ำยขำย กำรบริหำรงำนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับกำรขำย กำรควบคุมกำรจูง
ใจพนักงำนขำย กำรวำงแผนที่เกี่ยวกับกำรขำย กำรพยำกรณ์กำรขำย กำรกำหนดโควต้ำงบประมำณ
กำรขำย อำณำเขตกำรขำย กลยุทธ์กำรขำย และกำรประเมินผลงำนของพนักงำนขำย
Roles and responsibilities, the scope of the executive agency sales,
format, the importance of the sales organization, personnel management, sales,
control in sales incentives, planning on selling, sales forecasting, the quotas sales
budget, territory sales, strategy sales staff evaluation.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3542503

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Marketing
หลักกำรแนวคิดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพำณิชย์ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำย
กำรเชื่อมโยงข้อมูล วิเครำะห์รูปแบบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำย
กำรนำมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The various concepts related to electronic commerce, network links,
analysis of electronic commerce, method of advertising, promotions, business
application or facilitate business through electronic principle analysis of consumer
behavior in purchasing through electronic media.
3545209

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information System
บทบำท ควำมส ำคั ญ ของกำรจั ด กำรระบบสำรสนเทศทำงกำรตลำด ประเภท
แหล่งที่มำของสำรสนเทศหลักกำรและส่ วนประกอบของวงจรข้อมูลทำงกำรตลำดอันมีส่วนสัมพันธ์
ต่อระบบกำรจัดจำหน่ำย กำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรวิเครำะห์
กำรตัดสินใจและกำรควบคุมกำรตลำด
Roles, importance for marketing information system, types,
information sources, principles and elements for marketing information cycle that is
the partnership for supply for supply, to analyze, determine and marketing control.
3543107

การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5)
Community and Local Marketing
ควำมหมำย รูปแบบ โครงสร้ำงกำรวิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำด กำรแบ่งส่วน
ตลำด พฤติกรรมซื้อของผู้บริโภค กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ รำคำ
กำรจัดจำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด ศึกษำชุมชนท้องถิ่นในสภำพปัจจุบัน ปัญหำ แนวทำงกำร
แก้ไขทิศทำงในกำรพัฒนำในอนำคต ศึกษำกรณีตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น
Definitions, structural model, marketing, opportunities analysis,
market segmentation, consumer behavior, marketing strategy planning products,
price, distribution and promotion, the current local communities, case studies of
products in the local community.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3543306

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
3(2-2-5)
Products Design and Services Development
บทบำท ควำมสำคัญ ประเภทของกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ำยฉลำก เทคนิค
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ำยฉลำก สินค้ำและบริกำร มำตรฐำนและกฎระเบียบของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กำรนำศิลปะและเทคโนโลยีร่วมสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
The role, importance and type of packaging and labels, the packaging
and labels techniques, goods and services, standards and regulations of the relevant
authorities, art and contemporary technology application in the development
packaging design.
3543308

การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Analysis and Planning
รูปแบบของแผนกำรตลำด กำรกำหนดเป้ำหมำย กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมทำง
ธุร กิจ กำรวิเครำะห์ ตลำด ลู กค้ำคู่แข่งขัน กำรแบ่ งส่ ว นตลำด กำรเลื อกตลำดเป้ำหมำย กลยุท ธ์
กำรตลำด กำรวัดและประเมินผล กำรนำเสนอแนวคิดในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรตลำด กำรเสนอ
แผนกำรตลำด (ทำในภำพรวมของกำรเขียนแผนธุรกิจ)
The format of the marketing plan, target, business environment
competitive market analysis, customer, segmentation, target market selection,
marketing Strategy, measurement and evaluation, presentation of marketing
concepts (Made the whole of the business plan).
3543407

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Supply Chain and Logistics Management
ควำมหมำย ควำมสำคัญ กระบวนกำรในกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนกำรจัดส่งจำก
ธุรกิจต้นทำงจนถึงปลำยทำง ควำมสำคัญของกำรไหลเวียนของข้อมูลกำรจัดส่ง กำรไหลเวียนของเงิน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน กำรบริกำรลูกค้ำและกำรเพิ่มคุณค่ำ
ให้กับธุรกิจ
Definitions, important and process of supply chain management,
shipments from origin to destination, the importance of the flow of information
delivery, circulation of money, beneficial to create a competitive advantage,
customer service and value added to the business.
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น(ท-ป-อ)

3543502

เทคนิคการนาเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Techniques
เทคนิค วิธีกำร กำรเตรียมตัวด้ำนบุคลิกภำพ กำรใช้จิตวิทยำในกำรนำเสนอ กำรใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนำเสนอ วิธีกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรนำเสนองำนด้ำนกำรตลำด
Techniques, method, preparation personality, phycology for
presenting, computer presentation, program in computer for marketing
presentations.
3543601

การพยากรณ์ยอดขาย
3(3-0-6)
Sale Forecasting
กระบวนกำรพยำกรณ์ อุปสงค์กำรตลำดและกำรขำย กำรวิเครำะห์สภำวะ
เศรษฐกิจ ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในกำรพยำกรณ์ระยะสั้น
และระยะยำวกำรเข้ำใจถึงแนวโน้มทำงธุรกิจในสภำวะของกำรเปลี่ยนแปลง
Forecasting process, marketing demand and supply, economic
analysis, factors influencing the business environment, technic and tools for short and
long terns forecasting, change business trends understanding.
3544103

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักกำร แนวควำมคิดวิธีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสั่งซื้อเข้ำมำ กำรส่งออกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ ประเภทของกำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ตลำดระหว่ำงประเทศ กำร
วิเครำะห์และกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกั บภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนทำงกำรตลำดระหว่ำง
ประเทศ
Principles, concepts and procedures in order, export, investment,
international marketing in type, international marketing strategy, analysis and
troubleshoot about environment that effect to the international market implement.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3544901

การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
วิเครำะห์ ปัญหำทำงกำรตลำดในธุรกิจประเภทต่ำง ๆ ปัจจัยต่ำง ๆ ที่ทำให้ประสบ
ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรตลำด กิจกรรมในประเทศและต่ำงประเทศที่
เข้ำมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กำรนำควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำดมำวิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำกำร
ดำเนินเน้นกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำด
Marketing diagnostics, marketing problems in types, factor for success
or failure, activities in the country and abroad who come to do business in Thailand,
knowledge of market application analysis solving the problems focused on marketing
activities.
3544902

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
บทบำทควำมส ำคั ญ ของกำรวิ จั ย ตลำดที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ จรรยำบรรณของวิ ช ำชี พ
กำรตลำด กำรออกแบบกำรวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรประมวลผลข้อมูลด้วย
สถิติประยุกต์ กำรวิจัยตลำดเฉพำะกรณี และกำรจัดทำรำยงำนวิจัย
The roles and importance of market research to the business, the
professional marketing ethics, research design, research method, tools, statistical
data processing, market research case and research report.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3524301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : 3521102 กำรบัญชี 2
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรบัญชี เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
ควบคุม และกำรตัดสินใจโดยศึกษำเกี่ยวกับกำรบัญชีต้นทุนรวม และกำรบัญชีต้นทุนผันแปร กำร
วิเครำะห์สัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณต้นทุน ปริมำณกำไร กำรวิเครำะห์ต้นทุนภำษี และข้อจำกัดของข้อมูล
ต่ำง ๆ กำรจัดทำงบประมำณ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงิน และงบกระแสเงินสด
Prerequisite: 3521101 Accounting 2
This course is relevant to development and analysis data accounting
for planning and controlling, decision, studying a total cost, variable cost, analysis
relation between cost volume, profit, tax cost analysis, limited data, budgeting,
statement of change in financial position and cash flow statement.
3541302

การค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Trade
ควำมหมำย ประเภทกำรค้ำปลีกแบบดั้งเดิมและกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ ส่วนผสมทำง
กำรตลำดของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ กระบวนกำรจัดกำรซัพพลำยเชน กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรใช้
วิทยำกำรสมัยใหม่ แฟรนไชส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจำกธุรกิจค้ำปลีกข้ำมชำติ บทบำท
ของรัฐบำลต่อกำรค้ำปลีกไทย
The definition, traditional trade and modern trade type, the marketing
mix of modern shops, the supply chain management, inventory management,
application of modern technology, e-commerce franchise, impact of multinational
retailers, role of government in the retail Thailand.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3542106

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Service and Tourism Marketing
ควำมหมำยควำมส ำคั ญ ของกำรตลำดท่ อ งเที่ ย วและกำรบริ ก ำร ประเภทของ
กำรตลำดท่องเที่ยว วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรตลำดของธุรกิจท่ องเที่ยว กำรแบ่งส่วนตลำด กำร
กำหนดตลำดเป้ำหมำยและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กลยุทธ์กำรตลำดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง กำรนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้กับกำรท่องเที่ยวประเภทต่ำง
ๆ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว บทบำทภำครัฐและธุรกิจบริกำรที่มีผลต่อกำรท่องเที่ยว
Definition and the importance of services and tourism market, type of
tourism market, the market environment analysis, market segmentation, market target
selection and the behavior of tourists, marketing strategies for tourism and businessrelated services, sufficient economy application for tourism, tourism laws, the role of
government and business services, which affect tourism.
3542201

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
ควำมสำคัญของกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย บทบำทของกำรตลำด ศึกษำ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย กำรกำหนดแผนงำน กลยุทธ์กำรทำโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย กำร
รณรงค์ ส ร้ ำ งสรรค์ กำรวำงแผนเกี่ ย วกั บ กำรใช้ สื่ อ กำรก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ งบประมำณ กำร
ประเมินผล ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ กฎหมำยเกี่ยวของกับกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย
The importance of advertising and promotion, marketing role, behavior
of target group, the plans, strategies for advertising and promotional purposes,
creative campaign, planning on using media, purpose, budget, evaluation, laws related
to advertising and promotion.
3542204

การสื่อสารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงตรำสินค้ำ อัตลักษณ์ตรำสินค้ำ กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้รับสำร
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริโภคกับตรำสินค้ำ กระบวนกำรสร้ำงตรำสินค้ำเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
จดจำ และภักดีต่อตรำสินค้ำ กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดในเชิงบูรณำกำร
The concept of branding, brand identity, audience analysis, consumers
and brands relationships, brand recognition and brand loyalty, integration of
marketing communication tools application.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3542406

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
หลักกำร แนวคิดเกี่ยวกับตลำดทำงตรง กะบวนกำร ผลกระทบกำรจัดกำรกลยุทธ์
และยุทธวิธีในกำรดำเนินกำร ตลอดจนปัญหำและแนวทำงแก้ไขสำหรับตลำดทำงตรง
The principles and concepts of direct marketing, procedures, the
impact of management strategies and tactics in action, the problems and solutions for
direct marketing.
3543104

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำรตลำดบริกำร ประเภทของกำรตลำดบริกำร กำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้ อมของตลำดบริกำรประเภทต่ำง ๆ กำรวำงแผน กำรกำหนด
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดสำหรับตลำดบริกำร ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำทำงกำรตลำดของธุรกิจบริกำร
เพื่อกำหนดแนวทำงแก้ไข
The definition, the importance of marketing services, the type of
marketing services, analyzing the situation and market environment offers various
planning strategies for marketing services market, study and analysis of the business
services market’s problem to determine the solution.
3543109

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Social and Environment Marketing
แนวคิดปรัชญำกำรตลำดที่มุ่งเน้นกำรตลำดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรจัดส่วน
ประสมทำงกำรตลำดเพื่ อ กำรวำงแผนกำรตลำด กำรตื่ น ตั ว ของผู้ บ ริโภคและสถำนประกอบกำร
วิเครำะห์ ผ ลกระทบที่เกิดจำกสภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติและทำงธุรกิจ กำรกำหนดกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด แนวทำงแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทำงกำรตลำด จรรยำบรรณของนักกำรตลำด และกิจกรรม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Marketing concepts and philosophies, marketing for society and
environment, arrangement of marketing mix for marketing planning, awareness
corresponding of consumers and business, analyzing the effect caused by natural and
business environment, marketing strategy, guideline for modifying by using marketing
tools, ethics of marketers and corporate social responsibility activities.

87

มคอ. 2

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3543201

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Consumer Relation Management
ควำมหมำยของกำรจั ด กำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ พั ฒ นำกำรกำรจั ด กำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ กระบวนกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ เครื่องมือในกำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ เทคนิค กำรทำวิจัยลูกค้ำ วิธีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำกำรเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
กำรสร้ำงควำมภักดีในตรำสินค้ำ วิธีกำรใช้ข้อมูลของลูกค้ำเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ
The definition of customer relationship management, development,
purposes, tools, research techniques for customers, increasing customer satisfaction,
creating customers grouping, brand loyalty, customer data application in order to
manage different aspects.
3543301

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญของกำรจัดกำรกำรตลำด บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
กำรตลำด กระบวนกำรจัดกำรกำรตลำด กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรตลำด พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบข้อมูลทำงกำรตลำด กำรวัดและกำรพยำกรณ์ตลำด กำรกำหนดตำมเป้ำหมำย กำรวำงแผนกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจต่ำง ๆ
Definitions, Meaning of marketing management, the role of marketing
executives, marketing management analysis of the market , environment consumer
behavior, market information systems, measuring and forecasting market planning,
product management, pricing and distribution and marketing support to apply to
various businesses.
3543305

การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิธีกำร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรสร้ำงกระแสควำมสนใจ
ของผู้บริโภคสินค้ำและบริกำร ตลอดจนกลยุทธ์กำรเลือกเครื่องมือกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดที่
เหมำะสม ในแต่ละสถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด
Theoretical, models of marketing activities, creating the attraction of
the customers, and also strategy to select the right marketing activities tool, in each
of market situation.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3543501

โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
3(2-2-5)
Software Package and Application for Marketing
กำรทำงำนและระบบฐำนข้อมูลในสำนักงำนทำงด้ำนกำรตลำด กำรจัดฐำนข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมและกำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปมำใช้ในกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดอัตโนมัติ หลั กกำรใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ำย ระบบที่ใช้เชื่อมโยงใน
องค์กำรธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้งำนกำรตลำด
Operating systems and database in marketing office, database
programing and application for automatic marketing management, principles of
current programing, electronic database system, network, business organizations link
for applying in marketing.
3544601

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Marketing
กำรตลำด สภำพแวดล้อมทำงกำรตลำด ระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรตลำด ควำม
น่ำจะเป็น ทฤษฏีกำรตัดสินใจ กำรจัดซื้อสินค้ำ กำรผลิต เมทริกส์ โปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคกำรตั้ง
รำคำ กำรขนส่งและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย วิธีซิมเพล็กซ์ กำรมอบหมำยงำนและกำรพยำกรณ์
Marketing, marketing environment, marketing information system,
probability, decision making theory, purchasing goods, manufacturing, matric, linear
programming, technical pricing, transportation and distribution channels, simplex
system, assignments and forecast.
3544904

สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
3(2-2-5)
Current Issues in Marketing
หัวข้อข่ำวสำรทำงกำรตลำดที่น่ำสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเครำะห์ อธิบำย ประเมิน
ตลอดจนคำดคะเน โดยประยุกต์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรศึกษำค้นคว้ำ
Topics of interest in nowadays marketing, explanation, analysis
evaluation to predictions, the application of marketing knowledge in marketing and
research.
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3544905

การตลาดจาลอง
3(2-2-5)
Dummy Marketing
ผสมผสำนและประมวลผลทฤษฎีทำงกำรตลำดมำใช้ในกำรดำเนินงำนทำงกำรตลำด
จำลอง โดยกำรจัดตั้งบริษัทจำลองหรือธุรกิจจำลอง และใช้ควำมรู้จำกทฤษฎีด้ำนกำรตลำดที่ได้ศึกษำ
ไปประยุกต์ในกำรจัดกำรและดำเนินงำน
Combined and processing marketing theory to used in the market
simulation, the establishment of business model, and knowledge of marketing theory,
applied to the study of management and operations.
3601102

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Technology in Business
วิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิวัฒนำกำรของคอมพิ วเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส ำรสนเทศสมันใหม่
จริย ธรรม กำรใช้งำนระบบปฏิบั ติกำรที่ใช้ในปัจจุบัน กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กำรใช้งำนโปรแกรม
สำนักงำนอัตโนมัติ
Prerequisite: None.
Information technology, evolution of computer, computer hardware,
computer software, basic computer network, modern information technology,
computer ethics, the operating system currently in usage, internet usage, office
automatic usage.
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2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3544801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
2(90)
Preparation for Professional Experience in
Marketing
รำยวิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : ไม่มี
กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มของผู้ เรี ย นก่ อ นฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ในด้ ำ นกำรรั บ รู้
ลักษณะและโอกำสของกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมำะสมกับวิชำชีพทำงด้ำนกำรตลำด โดยกระทำในสถำนกำรณ์หรือรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรตลำด
Prerequisite: None.
To prepare the students prior professional experiences in the field of
knowledge. The quality and opportunity of occupation, to development students’
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic appropriate to the
professional experience in marketing. By acts or situations which involve various forms
of marketing.
3544802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
5(450)
Professional Experience in Marketing
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน : 3503801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
จัดนักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรตลำดในหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน
ภำยใต้ กำรควบคุ ม ของอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ โดยน ำควำมรู้ ทั้ งภำคทฤษฏี แ ละภำคปฏิ บั ติ ที่ ได้ รั บ จำก
กำรศึกษำไปใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิช ำชีพ เพื่อให้ เข้ำใจถึงกำรประยุกต์ใช้งำนในสถำนที่จริงและ
สถำนกำรณ์จริง ทั้งนี้สถำนที่ฝึกขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม จั ดให้มีกำรปฐมนิเทศเกี่ยวกับรำยละเอียดของ
กำรฝึกประสบกำรณ์ และจัดให้มีกำรปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรำยปัญหำของกำรฝึกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Prerequisite: 3503801 Preparation for Professional Experience in Marketing
Internship marketing business in official government, State Enterprises
and Private business, under control the advisor, apply theoretical selection and practical
select in real situation. The job training is appropriate. An orientation about the details
of coaching experience. And held the post training to discuss the issue of training on and
propose ways to resolve them with good success.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation to Cooperative Education
รำยวิชำที่ต้องศึกษำมำก่อน : ไม่มี
หลั ก กำรแนวคิ ด และปรั ช ญำสหกิ จ ศึ ก ษำ กระบวนกำรและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษำ เทคนิคกำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
น ำไปพั ฒ นำตนเอง แนวทำงกำรจั ดท ำโครงกำร กำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติงำน กำรเขี ยนรำยงำน
โครงกำรนำเสนอผลงำนโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง
Prerequisite: None.
The concept, Philosophy, procedure and regulations relating to
cooperative education. Training about career technical, interview and the basic
knowledge in practice in order to develop themselves. Guide for the prepare of
project reporting performance, report writing and presentation the project at lease 30
hours.
3503802

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนมำก่อน : 35038031 กำรเตรียมสหกิจศึกษำ
กำรฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เต็ ม เวลำ โดยจะต้ อ งมี ร ะยะเวลำปฏิ บั ติ จ ริ ง ตำมที่ ก ำหนดใน
หน่วยงำนรำชกำร องค์กรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนเอกชนอย่ำงมีระบบ เรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกำร
ปฏิบัติงำนและมีคุณภำพตรงตำมที่หน่วยงำนจริง องค์กรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนเอกชนต้องกำรมำก
ที่สุด โดยจัดให้มีกำรปฐมนิเทศก่อนกำรปฏิบัติงำนจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำ มีกำรนิเทศโดย
อำจำรย์ที่ปรึกษำ และมีกำรปัจฉิมเกี่ยวกับรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนลีค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำร
ต่ำง ๆ ตำมควำมจำเป็นแก่นักศึกษำ
Prerequisite: 35038031 Preparation to Cooperative Education.
Practice in full time, which requires the full duration of the actual
operation, as determined by the government. Organizations, enterprises or private.
Learn for the experience, quality and standards, the agency determined. Provide an
orientation before the actual work. Supervision by a supervisor. And the Post-Training
on the details of the operation. And compensation or welfare are served to students
as needed.
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่ อให้ สอดคล้อ งกับ วิสัย ทั ศน์ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปัจ จุบั น รวมทั้ง วิ สัยทั ศ น์ และความต้ อ งการของชุ มชน ท้อ งถิ่น สัง คม
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1. หมวดศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
97 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง
- หมวดศึกษาทั่วไปปรับเปลี่ยน
ตามที่มาของมหาวิทยาลัยกาหนด
- ลดจานวนหน่วยกิตรวมเป็น 127
หน่วยกิต
- ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาแกนเป็น
24 หน่วยกิต
- เพิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เป็น 48 หน่วยกิต
- ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือกเป็นไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

มคอ. 2

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Marketing
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : BB.A. (Marketing)

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Marketing
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : BB.A. (Marketing)

95

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

มคอ. 2

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

ปรัชญา
ผลิตบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทางการตลาดให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม มีจติ อาสา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ใน
ทุกระดับ

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และตระหนักใน
ความสาคัญของศาสตร์ที่ได้ศึกษา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพทางการตาด
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นผู้มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในความสาคัญของศาสตร์ที่ได้ศึกษา สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้
2. มีความรู้ ความสามารถทางการตลาด สามารถวางแผนและ
ตัดสินใจ ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ
หรือสามารถปฏิบัติงานได้
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม
4. มีคุณลักษณะพิเศษ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
- โดยเน้นให้บัณฑิตมีจิตอาสา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- ปรับให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
- โดยในข้อ 1 เพิ่มการมีจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต
- ข้อ 2 เพิ่มการกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดไปปรับใช้ให้เข้ากับ
ธุรกิจหรือสามารถปฏิบัติได้
- เปลี่ยนข้อ 3 เป็นข้อ 4 และเพิ่ม
ข้อ 3 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
และนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การดาเนินงานได้

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
1551402
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสาร
ระหว่างองค์กร ศัพท์และสานวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่
แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาเอกสารทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

สาระที่ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร สานักงาน ภายในและ
ภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กรและคาศัพท์ทาง
ธุรกิจเฉพาะ
Prerequisite: None.
Business English practice for daily contact, making
on the phone, communication between organizations hotels,
inside and outside, ordering goods and products, organize
structuring as well as business specification words.

- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

1551402
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1552403
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6) 1551403
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาใน
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน
การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
ธนาคาร การนาเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง
สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การนาเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
การเงิน การธนาคาร การโรงแรม
Prerequisite: 1551403 Business English 1.
Business English practice on globalization,
financing and banking, company presentation, business reporting,
marketing, negotiating, agenda, memorandum as well as reporting
on a meeting.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3521101
การบัญชี 1
3(3-0-6)
Accounting 1
ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บท
การบัญชี ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การจัดทา
กระดาษทาการ งบทดลอง งบกาไรขาดทุน งบดุลของกิจการให้บริการ
กิจการขายสินค้า

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับรายวิชาจากกลุ่ม
วิชาแกนไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ

-

3521102

การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทางบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชี ตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การคานวณค่าเสื่อมราคาแบบต่าง ๆ การคานวณราคาทุนของสินคค้าใน
ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด และระบบการบันทึกบัญชี
สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องระบบใบสาคัญจ่ายการบัญชีอตุ สาหกรรม
เบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากาไร

- ปรับรายวิชาจากกลุ่ม
วิชาแกนไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
-
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3531101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้น
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การ
วางแผนทางการเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุน
และนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิค
และวิธีการที่ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผนทาง
การเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหา
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบาย
เงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ
Prerequisite: 3521101 Accounting 1
The principle goals and financial function,
techniques and method in the calculation, results of the
calculation analysis, financial planning, the value money
according to time calculation, working capital management,
the investment budget, financial interest for decision, short
and long term in the money and capital market, cost and
policy for dividend payment, integration and termination
business.
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สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3532204
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 3532204
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากร วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
ตามหลักประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากร
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากร
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่
ประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลัก ตลอดจนศึกษาถึงหักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและ
อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวล
แรงงานสัมพันธ์
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
Prerequisite: None.
General knowledge about taxation, the principle
of taxation by the Thai revenue processor, the method
calculation, taxation, including personal income tax, cooperate
income tax, value added tax, specific business tax, revenue
stamp and other taxes on business, the general principle of law,
relating to the establishment, various business models,
cooperation, partnership, according to the civil code,
commercial law, the legal, and contract labor relation.
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สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสาคัญของ
การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การ
แบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3541101
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และ
เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซือ้ แต่ละตลาด ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์สาหรับส่วน
ประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรม
การตลาด
Roles and importance of marketing to social and
economy, development of marketing concept, operations and
functions, business environment, international and cultural,
characteristics and purchasing behaviors of each markets, factors
to determinate of marketing mix, strategies for marketing mix,
applying for modern technology to marketing operations.

102

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543101 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการจัดการ
การตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการ
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกาหนด
ตามเป้าหมาย การวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543301
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการจัดการการตลาด
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทาง
การตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกาหนดตามเป้าหมาย
การวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ
Definitions, Meaning of marketing management,
the role of marketing executives, marketing management
analysis of the market , environment consumer behavior, market
information systems, measuring and forecasting market planning,
product management, pricing and distribution and marketing
support to apply to various businesses.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน
การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญ
ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่ง
การ การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว้

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3561101
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ
หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนาและการควบคุมพร้อม
ทั้งนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทางานในองค์การ
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Types of organizations, management concepts
and theories, management functions from strategic planning and
management, organization structuring, to human resource
management, directing and control, management theory
application to achieve goal of organization and modern
management techniques.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์
รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3563117

จริยธรรมทางธุรกิจและความ
3(3-0-6)
รับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Social
Responsibility
ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่ธุรกิจต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
สาระที่ปรับปรุง
3(3-0-6) - คงเดิม
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความ
แตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิค
การวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ
การประเมินผลและการติดตาม
Concept of strategic planning and management,
difference between general management and strategic
management, components of strategic management from
business goal-setting, process of strategic management, industry
structure analysis to competitive environment analysis, internal
and external environment analysis, other techniques to set
business wholistic strategies, evaluation and monitoring.
- ตัดรายวิชา เพราะนา
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
การตลาด เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
-
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน
ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic concept, consist of demand, supply,
elasticity, consumer behavior, production theory, national
income, monetary policy and fiscal policy, international trade
and development economy.

3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
Micro – Economics
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจกระแสหลัก กระแสรองและทางเลือก ปัจจัยการผลิต
พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การ
กาหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร นโยบายของรัฐใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา โดยให้
เนื้อหารายวิชาครอบคลุม
ทั้งเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
และเศรษฐศาสตร์
มหภาค

- ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์
-
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3592120
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
Macro – Economics
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ตัวกาหนดผลิตภัณฑ์จังหวัดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนร่วม
ของการบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่าย การว่าจ้างทางาน วัฐ
จักรธุรกิจ ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง หนี้สาธารณะ ระบบการเงิน
การธนาคาร การให้สินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

-
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สาระที่ปรับปรุง
- ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

สาระที่ปรับปรุง

การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting 1
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้น
งวดการจัดทางบทดลองกระดาษทาการการจัดทารายงานทางการเงินของ
กิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี
Prerequisite: None.
Concept, theory, evolution and objectives of
accounting. The benefit of accounting information, conceptual
framework for financial reporting, principle and accounting
method of double entry accounting. Make a note into the journal
and special journal and posts to the general ledger. To improve
and close the account at the end of period, preparation of trial
balance and work sheet. The preparation of financial reports of
both service and merchandising Accounting terminology.

- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

3521101

-
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3521102
การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การ
ทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ การคานวณ
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชี
เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
Prerequisite: 3521101 Accounting 1
This course is relevant to voucher system and
petty cash, bank reconciliation, note receivable, depreciation,
mathematic of Inventory, value added tax (VAT), Industry
Accounting, The accounting of government agencies and
nonprofit.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542105
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumers Behavior
ศึกษาความหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคและได้แนวทางในการวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542105
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumers Behavior
ศึกษาความหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและได้
แนวทางในการวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Definition, principles and concepts of consumer
behavior, factors influencing for decision to purchase and use
the product, influence of the marketing mix to consumer
behavior, the importance of the study of consumer behavior,
the analysis of consumer behavior in order to plan marketing
strategies effectively.
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สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542402
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
3(3-0-6)
การ
Integrated Marketing
Communication (IMC)
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนและ
ตัดสินใจดาเนินการเลือกเป้าหมาย การส่งเสริมเครื่องมือทางการ
สื่อสาร คุณสมบัติของแหล่งส่งและรับข่าวสาร การวิเคราะห์ความ
ต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายและ
คุณค่าที่จะได้รับจากการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัด
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อและข่าวสาร การประสานงานและการ
วางแผนรณรงค์ การส่งเสริมและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุ่งการ
ออกแบบและวางแผนสื่อสารแบบรวมหลายสื่อ

3542202

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing
Communication (IMC)

3(2-2-5)

ความหมาย ความสาคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน
ทัง้ การตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
วิเคราะห์ความต้องการ ทัศนคติของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายคุณค่าที่จะได้รับ จาก
การใช้สื่อประเภท ต่าง ๆ การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อ
และข่าวสาร การวางแผนรณรงค์ การสื่อสารแบบบูรณาการ
Definition, significance and factor for planning,
decision marketing, integrated marketing communications,
customer needed analysis, attitude, cost value, a variety of
media, testing and efficiency measurement, media improvement
and news, promotion planning, integrated marketing
communication.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน
- ปรับปรุงจานวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยลดภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่มภาคปฏิบัติ
เป็น 2 ชั่วโมง ลดศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 5
ชั่วโมง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542305
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความสาคัญขององค์การ
ฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและ
การจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์การ
ขาย การกาหนดโควต้าและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย
การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การขาย

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542405
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหาร
หน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความสาคัญขององค์การฝ่ายขาย การ
บริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและการจูงใจพนักงาน
ขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์การขาย การกาหนดโควต้า
และงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย
รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การขาย
Roles and responsibilities, the scope of the
executive agency sales, format, the importance of the sales
organization, personnel management, sales, control in sales
incentives, planning on selling, sales forecasting, the quotas
sales budget, territory sales, strategy sales staff evaluation.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Marketing
ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล
วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถึงทฤษฎี
วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ธุรกิจหรืออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542503
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronic Marketing
ศึกษาถึงหลัก แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถึงทฤษฎี วิธีการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งศึกษาหลักและ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
The various concepts related to electronic
commerce, network links, analysis of electronic commerce,
method of advertising, promotions, business application or
facilitate business through electronic principle analysis of
consumer behavior in purchasing through electronic media.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงจานวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยลดภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่มภาคปฏิบัติ
เป็น 2 ชั่วโมง ลดศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 5
ชั่วโมง

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542109
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information System
ศึกษาถึงความสาคัญของระบบสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ โดยพิจารณาลักษณะการตัดสินใจ
และความต้องการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจทางการตลาดที่มีผลต่อ
การดาเนินงานของนักการตลาด การพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลภายใน ระบบข่าวสารการตลาด ระบบการวิจัยการตลาด และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการกระจายสารสนเทศ โดยพิจารณา
ถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทาให้ข้อมูลส่งถึงผู้รับได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542509
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information System
บทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจการจัดการส่วนประสมทาง
การตลาด และการดาเนินงานทางการตลาด
The role and importance of marketing
information systems, information requirements analysis,
information development, information management systems,
marketing, information technology application for marketing
implementation.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543107
การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5)
Marketing for Community and
Local
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคาการ
จัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่น
ในสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และทิศทางในการพัฒนาใน
อนาคต ศึกษากรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543107
การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5)
Marketing for Community and
Local
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคาการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นในสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข และทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ศึกษา
กรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนและท้องถิ่น
Definitions, structural model, marketing,
opportunities analysis, market segmentation, consumer behavior,
marketing strategy planning products, price, distribution and
promotion, the current local communities, case studies of
products in the local community.
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สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543108
การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการ
3(2-2-5)
ตลาด
Market Analysis and Planning
รูปแบบของแผนการตลาด การกาหนดเป้าหมาย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธการตลาด การวัด
และประเมินผลการนาเสนอแนวคิดในการดาเนินงานด้านการตลาด
พร้อมเสนอแผนการตลาด และการวิเคราะห์ (ให้ทาในภาพรวมของการ
เขียนแผนธุรกิจ)

3543308

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
Market Analysis and Planning

3(2-2-5)

รูปแบบของแผนการตลาด การกาหนดเป้าหมาย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธการตลาด การวัดและ
ประเมินผลการนาเสนอแนวคิดในการดาเนินงานด้านการตลาด พร้อมเสนอ
แผนการตลาด และการวิเคราะห์ (ให้ทาในภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ)
The format of the marketing plan, target, business
environment competitive market analysis, customer,
segmentation, target market selection, marketing Strategy,
measurement and evaluation, presentation of marketing
concepts (Made the whole of the business plan).
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543307
การจัดการช่องทางการตลาดและห่วง 3(3-0-6)
โซ่อุปทานทางการตลาด
Marketing Channel and Supply
Chain Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการบริหาร
ช่องทางการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การบริหารช่อง
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการกระจายสินค้า กระบวนการ
เลือกช่องทางคนกลาง การวางแผนการพัฒนาช่องทางการจาน่าย
การบริหารการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า ระบบสารสนเทศ การ
บริการลูกค้า การจัดซื้อและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543407
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการ
3(3-0-6)
จัดการโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics
Management
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการในการบริหารห่วง
โซ่อุปทาน การจัดส่งจากธุรกิจต้นทางจนถึงปลายทาง ความสาคัญของการ
ไหลเวียนของข้อมูลการจัดส่ง การไหลเวียนของเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริการลูกค้าและการเพิ่มคุณค่า
ให้กับธุรกิจ
Definitions, important and process of supply
chain management, shipments from origin to destination, the
importance of the flow of information delivery, circulation of
money, beneficial to create a competitive advantage, customer
service and value added to the business.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543502
เทคนิคการนาเสนอ
3(3-0-6)
Presentation Techniques)
เทคนิค วิธีการ การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพ การใช้
จิตวิทยาในการนาเสนอ ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนาเสนอ
ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการนาเสนองานด้านการตลาด

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543502
เทคนิคการนาเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Techniques
เทคนิค วิธีการ การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพ การใช้
จิตวิทยาในการนาเสนอ ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อนาเสนอ ศึกษา
วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการนาเสนองานด้านการตลาด
Techniques, method, preparation personality,
phycology for presenting, computer presentation, program in
computer for marketing presentations.
3543601
การพยากรณ์ยอดขาย
3(3-0-6)
Sale Forecasting

กระบวนการพยากรณ์ อุปสงค์การตลาดและการ
ขาย การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นและ
ระยะยาวการเข้าใจถึงแนวโน้มทางธุรกิจในสภาวะของการ
เปลี่ยนแปลง
Forecasting process, marketing demand and
supply, economic analysis, factors influencing the
business environment, technic and tools for short and
long terns forecasting, change business trends
understanding.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงจานวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยลดภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่มภาคปฏิบัติ
เป็น 2 ชั่วโมง ลดศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 5
ชั่วโมง
- เพิ่มรายวิชาตาม
คาแนะนาของ
คณะกรรมการจากการ
วิพากษ์หลักสูตร

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3544103
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักการ แนวความคิด และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการ
สั่งซื้อเข้ามา การส่งออก และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการ
วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดาเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ

3544901

การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in marketing
วิเคราะห์ ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่างๆ
โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และความล้มเหลวใน
การดาเนินงานด้านการตลาด เน้นกิจการในประเทศไทย และกิจการ
ของต่างประเทศที่เข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้นักศึกษา
นาความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา หรือศึกษาวิเคราะห์เรื่องการ
ดาเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3544103
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักการ แนวความคิดวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
เข้ามา การส่งออกการลงทุนในต่างประเทศ ประเภทของการตลาดระหว่าง
ประเทศ กลยุทธ์ตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ
Principles, concepts and procedures in order,
export, investment, international marketing in type, international
marketing strategy, analysis and troubleshoot about
environment that effect to the international market implement.
3544901
การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
วิเคราะห์ ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการดาเนินงาน
ด้านการตลาด กิจกรรมในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย การนาความรู้ทางด้านการตลาดมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาการ
ดาเนินเน้นกิจกรรมทางด้านการตลาด
Marketing diagnostics, marketing problems in
types, factor for success or failure, activities in the country and
abroad who come to do business in Thailand, knowledge of
market application analysis solving the problems focused on
marketing activities.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3544902
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ
การออกแบบการวิจัย กรรมวิธีในการวิจัยตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยตลาด การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการใช้ผลของการวิจัยให้เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยคานึงถึงจริยธรรมของวิชาชีพการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3544902
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
บทบาทความสาคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพการตลาด การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติประยุกต์ การวิจัย
ตลาดเฉพาะกรณี และการจัดทารายงานวิจัย
The roles and importance of market research to
the business, the professional marketing ethics, research design,
research method, tools, statistical data processing, market
research case and research report.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
วิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น : 3521102 การบั ญ ชี 2 และ 3531101
การเงินธุรกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร การวิเคราะห์ต้นทุน
ภาษี และข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทางบประมาณ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3524301

สาระที่ปรับปรุง

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) - คงเดิม
Management Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3531101 การเงินธุรกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการ
บัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจากัด
ของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทางบประมาณ งบแสดงการเปลีย่ น แปลงทางการเงิน
และงบกระแสเงินสด
Prerequisite: 3521101 Accounting 2 or 3531101 Financial Business.
This course is relevant to development and
analysis data accounting for planning and controlling, decision,
studying a total cost, variable cost, analysis relation between cost
volume, profit, tax cost analysis, limited data, budgeting,
statement of change in financial position and cash flow statement.
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3541302
การค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Trade)
ความหมาย รูปแบบการค้าสมัยใหม่ ส่วนผสมทาง
การตลาดของร้านค้าสมัยใหม่ กระบวนการจัดการซัพพลายเชน การ
บริหารสินค้าคงคลัง การใช้วิทยาการสมัยใหม่ แฟรนไชส์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ บทบาทของ
รัฐบาลต่อการค้าปลีกไทย

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3541302
การค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Trade)
ความหมาย ประเภทการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและการค้า
ปลีกสมัยใหม่ ส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าสมัยใหม่ กระบวนการ
จัดการซัพพลายเชน การบริหารสินค้าคงคลัง การใช้วิทยาการสมัยใหม่
แฟรนไชส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ
บทบาทของรัฐบาลต่อการค้าปลีกไทย
The definition, traditional trade and modern
trade type, the marketing mix of modern shops, the supply chain
management, inventory management, application of modern
technology, e-commerce franchise, impact of multinational
retailers, role of government in the retail Thailand.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542106
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing for Tourism Industry
ความหมาย และความสาคัญของตลาดการท่องเที่ยว
ส่วนประกอบของตลาด เพื่อการท่องเที่ยว การจัดลาดับความสาคัญของ
ตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน การวางแผน และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542106
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Service and Tourism Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดท่องเที่ยวและการ
บริการ ประเภทของการตลาดท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ของธุรกิจท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมายและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการ
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บทบาทภาครัฐและ
ธุรกิจบริการที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
Definition and the importance of services and
tourism market, type of tourism market, the market environment
analysis, market segmentation, market target selection and the
behavior of tourists, marketing strategies for tourism and
business-related services, sufficient economy application for
tourism, tourism laws, the role of government and business
services, which affect tourism.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงจานวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยลดภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่มภาคปฏิบัติ
เป็น 2 ชั่วโมง ลดศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 5
ชั่วโมง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542111
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3(3-0-6)
Product and Brand
Management
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิด การจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
และบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
และวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องตรา รวมถึง
ความหมายและความสาคัญของตราสินค้า การรับรู้ของผูบ้ ริโภคต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่การ
กาหนดตราสินค้า ภาษาถ้อยคา กระบวนการสร้างตราสินค้าโดยผ่าน
เครื่องมือทางการตลาด
3562135
สถิติเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Statistic for Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา
เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการนาเสนอ
ข้อมูล

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

-

-
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สาระที่ปรับปรุง
- ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหารวมอยู่ในรายวิชา
การจัดการการตลาด
และการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการ

- ตัดรายวิชา เพราะเพิ่ม
เนื้อหารายวิชาทางสถิติ
ประยุกต์ไว้ในรายวิชา
การวิจัยตลาด และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
การตลาด

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3542304 ศิลปะการขาย
3(3-0-6)
Salesmanship
ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้ศลิ ปะ
การขาย พฤติกรรมของลูกค้าเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย การ
ปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดี ตลอดจนเรียนรู้ถึง
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย
3542401
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales
Promotion
ความสาคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
บทบาทของการตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การกาหนด
แผนงาน กลยุทธ์การทาโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์
สร้างสรรค์ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อ การกาหนดวัตถุประสงค์
งบประมาณ การประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ กฎหมายเกี่ยวของ
กับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
-

3542201

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion

3(3-0-6)

ความสาคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
บทบาทของการตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การกาหนด
แผนงาน กลยุทธ์การทาโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์
สร้างสรรค์ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อ การกาหนดวัตถุประสงค์
งบประมาณ การประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ กฎหมายเกี่ยวของกับการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย
The importance of advertising and promotion,
marketing role, behavior of target group, the plans, strategies for
advertising and promotional purposes, creative campaign,
planning on using media, purpose, budget, evaluation, laws
related to advertising and promotion.
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สาระที่ปรับปรุง
- ตัดรายวิชา เพราะรวม
เนื้อหารายวิชาไว้ใน
รายวิชาการจัดการ
การขาย ในเรื่องของการ
บริหารบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการขายและ
กลยุทธ์การขาย
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัด
การเรียนการสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

-

3542306

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
(Direct Marketing
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กะบวนการ
ผลกระทบการจัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการดาเนินการ ตลอดจน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขสาหรับตลาดทางตรง

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3542404
การสื่อสารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า อัตลักษณ์ตราสินค้า การ
วิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า
กระบวนการสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จัก จดจา และภักดีต่อตราสินค้า การ
ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในเชิงบูรณาการ
The concept of branding, brand identity,
audience analysis, consumers and brands relationships, brand
recognition and brand loyalty, integration of marketing
communication tools application.
3542406
การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กะบวนการ
ผลกระทบการจัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการดาเนินการ ตลอดจนปัญหา
และแนวทางแก้ไขสาหรับตลาดทางตรง
The principles and concepts of direct marketing,
procedures, the impact of management strategies and tactics in
action, the problems and solutions for direct marketing.
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมในการเรียน
การสอนที่บูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543104
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริการ
ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผน การ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543104
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริการ ประเภทของ
การตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาด
บริการประเภทต่าง ๆ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับ
ตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อ
กาหนดแนวทางแก้ไข
The definition, the importance of marketing
services, the type of marketing services, analyzing the situation
and market environment offers various planning strategies for
marketing services market, study and analysis of the business
services market’s problem to determine the solution.
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สาระที่ปรับปรุง
- คงเดิม

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543109
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Social and Environment
Marketing
ความหมาย และความสาคัญของตลาด ตลอดจน
แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่
มุ่งเน้นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการจัดการทางการตลาด
เพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาของสังคม สิง่ แวดล้อม และท้องถิ่นโน้มน้าว
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมโดยรวม
มากกว่าที่จะเน้นประโยชน์ขององค์กรธุรกิจเพียงอย่างเดียว

3543109

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environment Marketing

3(2-2-5)

แนวคิด ปรัชญาการตลาดที่มุ่งเน้นการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการวางแผนการตลาด การ
ตื่นตัวของผู้บริโภคและสถานประกอบการ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
แนวทางแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด จรรยาบรรณของนักการตลาด
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
Marketing concepts and philosophies, marketing
for society and environment, arrangement of marketing mix for
marketing planning, awareness corresponding of consumers and
business, analyzing the effect caused by natural and business
environment, marketing strategy, guideline for modifying by using
marketing tools, ethics of marketers and corporate social
responsibility activities.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาใหม่โดยเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543401
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Consumer Relation
Management
ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาการ
ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์
กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัด การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า เทคนิคการทาวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและ
การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตราสินค้า
การศึกษาวิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ

3543201

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Consumer Relation Management

3(3-0-6)

ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาการของ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์
กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัด การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า เทคนิคการทาวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตราสินค้า การศึกษา
วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
เพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ
The definition of customer relationship
management, development, purposes, tools, research
techniques for customers, increasing customer satisfaction,
creating customers grouping, brand loyalty, customer data
application in order to manage different aspects.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555

-

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543105
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด การ
สร้างกระแสความสนใจของผู้บริโภคสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การ
เลือกเครื่องมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์
ทางการตลาด
Theoretical, models of marketing activities, creating
the attraction of the customers, and also strategy to select the
right marketing activities tool, in each of market situation.
3543106
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
3(2-2-5)
บริการ
Products Design and Services
Development
บทบาท ความสาคัญ ประเภทของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และป้ายฉลาก เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก สินค้าและ
บริการ มาตรฐานและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนาศิลปะและ
เทคโนโลยีร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
The role, importance and type of packaging and
labels, the packaging and labels techniques, goods and services,
standards and regulations of the relevant authorities, art and
contemporary technology application in the development
packaging design.
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สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มรายวิชา โดย
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

- เพิ่มรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอนที่บรูณาการ
ความรู้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3543501
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
งานทางการตลาด
Software Package and
Application for Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เวิร์คชีต ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่
สถานประกอบการใช้อยู่

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3543501
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
ทางการตลาด
Software Package and Application
for Marketing
โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันประเภทต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวิร์คชีต และ
โปรแกรมสาเร็จรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการ
Structure and software method, commonly used
in the different types, database systems, electronic work sheets
and currently program being used in the workplace.
3544601

-

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Marketing
การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูล
ข่าวสารทางการตลาด ความน่าจะเป็น ทฤษฏีการตัดสินใจ การจัดซื้อสินค้า
การผลิต เมทริกส์ โปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการตั้งราคา การขนส่งและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย วิธีซิมเพล็กซ์ การมอบหมายงานและการพยากรณ์
Marketing, marketing environment, marketing
information system, probability, decision making theory,
purchasing goods, manufacturing, matric, linear programming,
technical pricing, transportation and distribution channels, simplex
system, assignments and forecast.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงจานวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยลดภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่มภาคปฏิบัติ
เป็น 2 ชั่วโมง ลดศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 5
ชั่วโมง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เพิ่มรายวิชา โดย
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาที่เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาทางสถิติและการ
พยากรณ์ยอดขาย

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3544104
สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
3(2-2-5)
Current Issues in Marketing
ศึกษาหัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมิน ตลอดจนคาดคะเน โดย
ประยุกต์ความรู้ทางด้านการตลาดและการศึกษาค้นคว้า

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3544904
สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด
3(2-2-5)
Current Issues in Marketing
ศึกษาหัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน
เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมิน ตลอดจนคาดคะเน โดยประยุกต์ความรู้
ทางด้านการตลาดและการศึกษาค้นคว้า
Topics of interest in nowadays marketing,
explanation, analysis evaluation to predictions, the application of
marketing knowledge in marketing and research.
3544105 การตลาดจาลอง
3(2-2-5)
Dummy Marketing
ผสมผสานและประมวลผลทฤษฎีทางการตลาดมาใช้ในการ
ดาเนินงานทางการตลาดจาลอง โดยการจัดตั้งบริษัทจาลองหรือธุรกิจจาลอง
และใช้ความรู้จากทฤษฎีด้านการตลาดที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ในการจัดการ
และดาเนินงาน
Combined and processing marketing theory to
used in the market simulation, the establishment of business
model, and knowledge of marketing theory, applied to the study
of management and operations.
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สาระที่ปรับปรุง
- เปลี่ยนรหัสวิชา โดย
จัดลาดับความยากง่าย
ของรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน

- เพิ่มรายวิชา โดย
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3562307
การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ความหมายและแนวความคิดด้านการจัดการการผลิต
การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์ การวางแผนและการ
จัดการกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง และการวางผังกระบวนการ
ผลิต การบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพ และการจัดการสินค้าคง
คลัง
3601101
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Technology in
Business
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
แบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
นามาประยุกต์ใช้งานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน
Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูล การนาเสนอ
สารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
-

3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Technology in
Business
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมันใหม่ จริยธรรม การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ
Prerequisite: None.
Information technology, evolution of computer,
computer hardware, computer software, basic computer
network, modern information technology, computer ethics, the
operating system currently in usage, internet usage, office
automatic usage.
3601102
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สาระที่ปรับปรุง
- ตัดรายวิชา เพราะรวม
เนื้อหาไว้ในรายวิชาการ
พยากรณ์ยอดขาย และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางการตลาด
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3544801
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for
on-the-job Training

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
1(45)

รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการตลาด โดยกระทา
ในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด

3544801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
2(90)
การตลาด
Preparation for Professional
Experience in Marketing
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการตลาด โดยกระทาในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด
Prerequisite: None.
To prepare the students prior professional
experiences in the field of knowledge. The quality and
opportunity of occupation, to development students’
knowledge, skills, attitudes, motivations and characteristic
appropriate to the professional experience in marketing. By acts
or situations which involve various forms of marketing.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิตและจานวน
ชั่วโมงที่ใช้ในเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

มคอ. 2
3544802

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Job Training

6(540)

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจใน
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษานาไปใช้สถานการณ์จริง

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 5(450)
Professional Experience in
Marketing
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดใน
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่อ
อภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Prerequisite: 3503801 Preparation for Professional Experience in
Marketing
Internship marketing business in official
government, State Enterprises and Private business, under control
the advisor, apply theoretical selection and practical select in real
situation. The job training is appropriate. An orientation about the
details of coaching experience. And held the post training to
discuss the issue of training on and propose ways to resolve them
with good success.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงจานวน
หน่วยกิตและจานวน
ชั่วโมงที่ใช้ในฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
2. แผนสหกิจศึกษา
3503801
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation to Cooperative
Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม ของผู้เรียนก่อน
เข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์
ที่เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ ทั้ง
วางแผนงาน นาแผนไปปฏิบัติและติดตามผล รวมทั้งการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพนักการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

สาระที่ปรับปรุง

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation to Cooperative
Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและ
สอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงการนาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Prerequisite: None.
The concept, Philosophy, procedure and
regulations relating to cooperative education. Training about
career technical, interview and the basic knowledge in practice
in order to develop themselves. Guide for the prepare of
project reporting performance, report writing and presentation
the project at lease 30 hours.

- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

3503801
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555
3503802
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 35038031 การเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ศึกษาวิชาต่าง ๆ
จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาคงเหลือรวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต และผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่าว่า 2.5 รวมทั้ง
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด สามารถเลือกโครงการสหกิจศึกษา
ซึ่งเป็นการเข้าทางานในฐานะพนักงานฝึกงานชั่วคราวในสถาน
ประกอบการ ในงานที่เกี่ยวข้องตามสาขาที่เรียนตามที่ได้ตกลงหรือ
กาหนดไว้ พร้อมทั้งทารายงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้าทางาน
ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการทั้ง
ในภาคเอกชนและรัฐบาลโดยมีพนักงานที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชาและ
อาจารย์ดูแลและให้คาแนะนา

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559
3503802
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 35038031 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติจริงตามที่กาหรในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและ
มีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนด
คุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิม
เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานลีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ
ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
Prerequisite: 35038031 Preparation to Cooperative Education.
Practice in full time, which requires the full
duration of the actual operation, as determined by the
government. Organizations, enterprises or private. Learn for the
experience, quality and standards, the agency determined.
Provide an orientation before the actual work. Supervision by a
supervisor. And the Post-Training on the details of the
operation. And compensation or welfare are served to students
as needed.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน เพื่อให้
เนื้อหาของรายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

มคอ. 2

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ
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มคอ. 2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้ อบั งคับ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และประกาศ อื่น ใดในส่ว นที่ ได้ ก าหนดไว้แ ล้ว ใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อ ยกว่ าแปดสั ป ดาห์ ด้ว ยก็ ได้ โดยจั ดให้ มี การเรีย นการสอนครบตามจ านวนชั่ วโมงเรีย นในภาค
การศึกษาปกติสาหรับรายวิชานั้น ๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช า โดยน าประสบการณ์ หรื อ ผลการเรี ย นรายวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญ ญาตรีสองปริญ ญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลัก สู ต รของแต่ ล ะสาขาวิ ช า การคิ ด เที ย บจ านวนชั่ วโมงเรีย นเป็ น ค่ า
หน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12
หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นั กศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบู รณ์ ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้ง ยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ไ ด้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้ สอนแต่ละคนต้อ งจัด ทารายละเอีย ดของรายวิช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ผู้ สอนอย่า งน้ อยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่ เป็น การสมควรให้ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรมี ข้อบั งคั บว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิง คุณภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้ อ 2 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว นที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้ อบั ง คับ นี้ สาหรับ ประเมิน ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึก ษาภาคปกติ และ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2549
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่ เข้าศึกษา
ตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทา
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ
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30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับ
คะแนน
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 ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
ส าหรั บ รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต ร หรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ เรีย น
เพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้
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ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย น เพื่ อ ร่ วมฟั ง (Audit) โดยไม่ นั บ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บั น ทึก ผลการเรีย นของนั กศึ กษาในกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น รายวิ ชาที่ นั กศึ ก ษายั ง ท างานไม่เสร็จเมื่ อ สิ้น ภาคเรีย นซึ่ ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณี ที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ไ ด้ “I” ทางานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมิน ผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้ อ 11 กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิท ยาลัย สถาบั น ราชภัฏ หรือ หลั กสูตรที่ อนุ มัติ โดยสภาการฝึ กหั ดครู เข้าศึกษาในหลั กสูต ร
ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
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มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ยกเว้ น เป็ น รายวิ ช าที่ เคยสอบได้ ม าแล้ ว นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับ คะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณี สอบตกรายวิชาบัง คับและต้องเรียนซ้ า ให้นับ รวมหน่วยกิต ที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้ อ 13 นั ก ศึ ก ษาในระบบเข้ า ชั้ น เรี ย นจะต้ อ งสอบปลายภาคเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อย
กว่ าร้อ ยละ 80 ของเวลาเรีย นทั้ งหมด หรื อ น้ อยกว่า ร้อ ยละ 80 แต่ ไ ม่น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นั กศึกษาที่ไ ม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มี สิท ธิสอบเนื่ องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาค
ตามที่กาหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่น
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3
ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
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16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้ นสภาพการเป็น นักศึกษาตามเกณฑ์ ข้อใดข้ อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้ า เรี ย น กรณี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี สิ้ น ภาคเรีย นที่ 8 นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม เข้ า เรี ย นกรณี ห ลั ก สู ต ร 5 ปี หรื อ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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ข้อ 20 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญ ญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญ ญาตรี (หลังอนุปริญ ญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่ มี ค่าระดับ คะแนน ส าหรับ ผู้สาเร็จการศึกษาระดั บปริญ ญาตรี (หลั ง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี เวลาเรี ย นไม่ เกิ น 4 ภาคเรีย นปกติ ส าหรั บ
หลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบี ยบ คาสั่ง หรือข้อบั งคั บอื่นใดที่เกี่ย วกั บการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้น การเรียนรายวิช า ซึ่งได้ กาหนดไว้แ ล้วในระเบี ย บนี้ หรื อที่ ขัด หรือแย้ง กั บ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่า
กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ที่ ศึ ก ษาอบรมตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดั บ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต รไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึก ษาโดยระบบอื่ น ” หมายความว่า การศึ ก ษานอกระบบ การศึ กษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและ
หน่วยกิต
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึก ษาโดยระบบอื่น ที่ มีเนื้ อ หาสาระความยากง่ายเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่าสามในสี่ข องเนื้ อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณี ที่ผ ลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือ ยกเว้น การเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
กาหนดในวรรคต้น ผู้ ขอโอนหรือ ยกเว้น การเรี ยนรายวิช าอาจขอให้ อาจารย์ ประจาหลั กสูต รของ
รายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญ ญาหรือปริญ ญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อื่น ที่ใช้ห ลัก สูตรมหาวิทยาลัย หรื อจากนัก ศึก ษาตามโครงการอื่น ที่ใช้ห ลัก สูต รมหาวิท ยาลัย เป็ น
นักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัด
จานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มี สิ ท ธิ์ ย กเว้น ตาม (3) และ (4) ต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่ว ไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าในทุ ก กรณี ต้ อ งมี เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน
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ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็ นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และ
วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๙๐/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาด
-------------------------------เพื่อให้การกาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ประธาน
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ กรรมการ
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
กรรมการ
๑.๔ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
กรรมการ
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้า ที ่ ให้ค าปรึก ษา ดูแ ล ให้ข ้อ เสนอแนะ และอานวยความสะดวก
ในการปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ/
จากภายนอก
๒.๒ คุณภัสนันท์ เมธประสพสันต์
ผู้ใช้บัณฑิต
และศิษย์เก่า
๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
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๒.๖ อาจารย์จิระ ประสพธรรม
๒.๗ อาจารย์วรรณพรรณ รักษ์ชน
๒.๘ อาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

มีหน้าที่
๑. (ปรับปรุง) และกาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
๒. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
๓. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘
๕. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ.๒๕๔๙
๖. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.๒๕๕๒
๗. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๘. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลให้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทราบเพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
------------------เพื่อให้การกาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางการตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร
อาศัยอานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. ดร.สุกัญญา พยุงสิน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒. ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เขตพื้นที่จังหวัดลาปาง)
๓. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
๔. คุณชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
๕. คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
6. คุณไพรเพชร จิตตุรงค์อาภรณ์
ศิษย์เก่า
มีหน้าที่
๑. กาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒. กาหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒
๓. กาหนดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผล
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทราบเพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
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สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
--------------------------------

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาตลาด เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการ ทางตลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร
๒๕๔๗

อาศัยอานาจความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
๑.๔ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการบริหารสาขาวิชาการตลาด
๒. ดูแล และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
๒. คณะกรรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์
ด่อนคร้าม
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์
อาจารย์วรรณพรรณ
อาจารย์ชูเกียรติ
อาจารย์จิระ

บุดสีทา
ชื่นเชย
รักษ์ชน
เนื้อไม้
ประสพธรรม

ประธานสาขาวิชา
การตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

มีหน้าที่
๙. รับผิดชอบบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๑๐. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการตลาด
๑๑. กาหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น
วิธีการสอนการประมวลผล เป็นต้น ในแต่ละภาคการศึกษา
156
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๑๒. จัดทาประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการตลาด
๑๓. จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของคณะ
๑๔. จัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะ
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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อาจารย์จริ ะ ประสพธรรม
ประวัติการศึกษา
ปี
2553
2543

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การตลาด)

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
3542402
3543109
5341001
3543502

ชื่อวิชา
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเป็นผู้ประกอบการ
เทคนิคการนาเสนอ

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3543101
การจัดการการตลาด
3541101
หลักการตลาด

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
ไม่มี
ผลงานงานวิจัยและบทความวิชาการ
จิระ ประสพธรรม. (2554). ห่วงโซ่อุปทาน ข้าวเกษตรอินทรีย์. สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา.
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อาจารย์ชูเกียรติ เนือ้ ไม้
ประวัติการศึกษา
ปี
2551
2547

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3543501
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด
3542403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3542109
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3543501
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ทางการตลาด
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
3542403
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
ไม่มี
ผลงานงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประวัติการศึกษา
ปี
2546
2536

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
3541302
3543101
3543108

ชื่อวิชา
การค้าสมัยใหม่
การจัดการการตลาด
การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3541302
การค้าสมัยใหม่
3543101
การจัดการการตลาด

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
อิสรีย์ ด่อนคร้าม. (2549). การบริหารการตลาด. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
. (2549). การค้าส่งและการค้าปลี ก . กาแพงเพชร : มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ผลงานงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกริก

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
3543303
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
และห่วงโซ่อุปทาน
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
3541101
3543401
3542305

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการการขาย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
ถมรั ต น์ ชื่ น เชย. (2549). การบริ ห ารช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย. ก าแพงเพชร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
. (2549). การบริ ห ารการขาย. ก าแพงเพชร : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร.
ผลงานงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรา บุดสีทา
ประวัติการศึกษา
ปี
2555
2546
2526

ชื่อปริญญา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
การศึกษามหาบัณฑิต
(การวิจัยและพัฒนาารศึกษา)
บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)

สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
3541001
3543101
3541101

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการการตลาด
หลักการตลาด

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
3541001
3544103
3541101
3544902

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
การตลาดระหว่างประเทศ
หลักการตลาด
การวิจัยตลาด

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
เพชรา บุดสีทา. (2549). หลักการตลาด. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
. (2549). การวิจัยตลาด. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
. (2551). การตลาดระหว่างประเทศ. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
. (2554). การวิจัยทางธุรกิจ. กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
ผลงานงานวิจัยและบทความวิชาการ
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เพชรา บุดสีทา. (2553). การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม
จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารสักทอง. 16(1) : 43-58.
. (2553) . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบธุรกิจการค้าชายแดน
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าชายแดนไทย-พม่า. การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจาปี 2553. (1) : 224-228.
เพชรา บุดสีทา. (2557). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2014”
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม.
. (2557). เรื่ อ ง พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Alliance) : ทางเลื อ กของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 Proceeding
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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