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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การตลาด)
: Bachelor of Business Administration (Marketing)
: บธ.บ. (การตลาด)
: B.B.A. (Marketing)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็ นหลักสู ตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู ้ ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดกับธุ รกิจต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรสาขาการตลาด พ.ศ. 2549 เปิ ดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว 2 ปี )
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. นักการตลาด
2. เจ้าของธุ รกิจ/ ประกอบอาชีพส่ วนตัว
3. พนักงานบริ ษทั ในหน่วยงานเอกชนต่างๆ
4. รับราชการ
5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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9. ชื่ อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

ตําแหน่ ง
ชื่ อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ นางพวงทิพย์ หนูเจริ ญ

2.

อาจารย์

นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร

3.

อาจารย์

นายสิ ทธิ วงศ์ทองคํา

4.

อาจารย์

ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์

5.

อาจารย์

นายอธิ รินทร์ รัฐกิจวานิชย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.ม. การตลาด
วท.บ. การจัดการ
คอมพิวเตอร์
บธ.ม. การตลาด
ศศ.บ. บริ หารธุ รกิจ

สถาบันการศึกษา

ปี ที่
สํ าเร็จ
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2545
2520
วิทยาลัยครู
จันทรเกษม
ม.แม่โจ้
2541
ม.เชียงใหม่
2536

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
บธ.ม. การตลาด
ม.รังสิ ต
วท.บ. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ศศ.บ. บริ หารรัฐกิจ ม.รามคําแหง

2543
2539

บธ.ม. การตลาด
บธ.บ. การตลาด

2548
2541

ม. รามคําแหง
ม.อัสสัมชัญ

2547
2537
2527

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฎีและห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บ ัน เหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ ได้เ ข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ประจํา วัน ของเรามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
สื่ อ มวลชนแขนงต่ า งๆ ได้มี ก ารนํา ข่ า วทางเศรษฐกิ จ และบทความทางการตลาดมาเสนอกัน มากขึ้ น
ประชาชนโดยทัว่ ไปได้เริ่ มมีการพูดคุ ยถึ งปั ญหาทางเศรษฐกิจ การตลาดกันมากขึ้นเช่น การนํา เสนอข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ แนวโน้มของภาวการณ์ตลาดในปั จจุบนั ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในหรื อนอกประเทศ รวมทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยหรื อรัฐบาลต่างประเทศย่อมมีผลกระทบต่อ
สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
การเรี ยนการตลาดจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเหตุการณ์และปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบ
ในชีวติ ประจําวัน เพื่อที่เราจะได้ตดั สิ นใจและเลือกทางเดินได้ถูกต้อง การอาศัยสามัญนึกเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
เข้าใจสิ่ งที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน เช่น ผลกระทบที่เกิดจากการที่ธุรกิจนําเสนอสิ นค้าที่เป็ นอันตราย หรื อส่ งผล
ต่อสภาพแวดล้อม และมักปรากฏการณ์อยู่เสมอๆ ที่มีการอาศัยความรู้จากสามัญสํานึ กเพื่อเข้าในเหตุการณ์
ทําให้เกิดความหลงผิด แต่การอาศัย การตลาดเป็ นเครื่ องมือย่อมเป็ นหนทางที่จะเข้าใจเหตุการณ์ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปั ญหาทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่ชอบด้วยเหตุผล
ในแง่ของการให้ความรู้ พ้ืนฐานอันเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พนั้น ความรู้ ทางการตลาด
ไม่ใช่มีความสําคัญเฉพาะการประกอบอาชี พทางการตลาดหรื อ ธุ รกิจเท่านั้น แต่การตลาดยังมีบทบาทสําคัญ
ในการช่วยปูพ้ืนฐานอันเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พด้านต่างๆเพิ่มขึ้นในปั จจุบนั อาทิเช่ น การเมือง
การปกครอง กฎหมาย แพทย์ วิศวกร เป็ นต้น
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
- สังคมโลกาภิวตั น์ เปิ ดเสรี ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทํางานอาชี พ ทําให้เกิดการแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สังคมปั จจุบนั มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวและการสื่ อสาร เป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู ้ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับกําหนดนโยบายและการวางแผน
ที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านการตลาดจึงมีความจําเป็ นต่อสังคมในยุคนี้
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตรได้ มาตรฐานและทันกับสถานการณ์
- พัฒนาหลักสู ตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกําลังคนและความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับธุ รกิจ
- ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอให้ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมและให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
- ให้ความสําคัญในเรื่ องของคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชี พ การทํางานเป็ นทีมและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั งานที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงกฎหมายของประเทศ และกฎหมายสากล
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดและตามแนวนโยบาย ปรั ช ญา และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
- วิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาพลานามัย
- วิชาด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่ การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
- หลักการตลาด
- การจัดการการตลาด
13.3 การบริ หารจัดการ
- กําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรของสาขาวิชา
- ประสานงานกับอาจารย์ผแู ้ ทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้บริ การการ
สอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทํา รายละเอี ย ดของหลัก สู ตร รายละเอี ย ดของรายวิช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิ บายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรี ยนและสอบ เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางด้า นการตลาดที่ มี ค วามรู้ ทัก ษะด้า นการวิ เ คราะห์ ท างการตลาดอย่า ง
เหมาะสม และมีทกั ษะในวิชาชี พ ยึดมัน่ จรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ สามารถบูรณาการศาสตร์ ได้
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เพียงพอในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์สาํ คัญเพื่อให้บณั ฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1.มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในวิช าชี พ และมี ท กั ษะทางการตลาดเพื่อนํา ไปประยุก ต์ใ นการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ทางด้านการตลาดสําหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.มีความรอบรู ้ในเชิงบริ หารการตลาดที่สามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย
4.มีศกั ยภาพพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง ดําเนินการทบทวนข้อกําหนด
กับมาตรฐานของ สกอ. กําหนด เฉพาะของหลักสู ตร เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับ
มาตรฐานของ สกอ.
2.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง -จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
กับความต้องการของสังคม และ สําหรับข้อกําหนดเฉพาะของ
หลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ไทยและโลก
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
3.แผนการติดตามผลการนํา
ความต้องการของ
หลักสู ตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจต่างๆ
ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ นักศึกษา
ผูป้ ระกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
-เอกสารปรับปรุ งหลักฐาน
-รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
-ผลการวิจารณ์ประสิ ทธิ ภาพ
ของหลักสู ตรจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอก
-ผลการส่ งนักศึกษาไปฝึ กงาน
ในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการบริ หารธุ รกิจ
-ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ที่รับบัณฑิตเข้าทํางาน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1.ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อกําหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รู ปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นกั ศึกษาจะมีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม
ทั้งการเรี ยนในห้องและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่นกั ศึกษาต้องสามารถบริ หารเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี้ คือ
ปั ญหาด้านพื้นฐานความรู ้ของนักศึกษาไม่เท่าเทียมกัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหานักศึกษาด้านการปรับตัว ทางสาขาวิชาฯ จะจัดให้
มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และนักศึกษารุ่ นพี่ กลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหาด้านพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ สถิติ จะมีการจัดอบรมวิชาพื้นฐานดังกล่าว ภายหลังการเปิ ดภาคเรี ยน
ตามความเหมาะสม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5ปี
ระดับชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
ชั้นปี ที่
รวม

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
60

2554
80

1
2
3
4

80

จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ าจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรี ยนต่อคน

2558
80
80
80
80
320
60

(หน่วย : บาท)

2554
456,000
252,000
708,000
8,850

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2555
912,000
504,000
1,416,00
8,850

ปี งบประมาณ
2556
1,368,000
756,000
2,124,000
8,850

2557
1,824,000
1,008,000
2,832,000
8,850

2558
1,824,000
1,008,000
2,832,000
8,850
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการ
ก.งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

(หน่วย: บาท)

2554

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557

2558

1,329,000 1,435,320 1,550,146 1,674,158 1,808,091
531,100 557,700 585,600 614,900 645,700

1,860,100 1,993,020 2,135,746 2,289,058 2,453,791
1,860,100 1,993,020 2,135,746 2,289,058 2,453,791
80
160
240
320
320
23,251.25 12,456.38 8,898.94 7,153.31 7,668.10

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่า 133 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
45 หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
45 หน่ วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30 หน่ วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่ วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ /สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนจากข้ อ 2.3.1 หรือ ข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
7 หน่ วยกิต
2.3.2 สหกิจศึกษา
8 หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
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)
7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law for Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
Organization Management and Business Ethics
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
Production and Operation Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT1102 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
MKRT2102 การจัดการการตลาด
Marketing Management
MKRT2104 การจัดการการจัดจําหน่าย
Distribution Management
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
MKRT3303 การสื่ อสารทางการตลาด
Marketing Communication
MKRT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการตลาด
Research Methodology in Marketing
MKRT4302 การจัดการออร์ กาไนเซอร์
Organizer Management
MKRT4901 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ
Seminar in Integrated Marketing Strategies
MKRT4902 การวิจยั ทางการตลาด
Research Studies in Marketing
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
MKRT3102 การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ
Marketing for Service Business
MKRT3103 การจัดการค้าปลีกเเละการค้าส่ ง
Retail and Wholesale Management
MKRT3105 การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
Industrial Goods Marketing
MKRT3106 การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Marketing for Medium and Small Business
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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MKRT3305 การตลาดเพื่อเครื อข่ายสังคม
Marketing for Social Network
MKRT3401 การจัดการด้านการขาย
Sales Management
MKRT3402 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
MKRT3403 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Marketing for Logistics and Supply Chain Management
MKRT4103 การตลาดสี เขียว
Green Marketing
MKRT4501 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
MKRT4903 แผนการตลาด
Marketing Plan

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)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
MKRT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Marketing
MKRT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
5(350)
Occupational Practicum in Marketing
หรื อ
MKRT4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางการตลาด
2(90)

Preparation for Co- operative Education in Marketing

MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาด

Co- operative Education in Marketing

6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา
GESC1101
GEEN1001
GESO1001
GEHS1001
GEHS1103
GEPA1001

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
พลวัตสังคมไทย
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
MKRT1101 หลักการตลาด
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

รวม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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ชั้นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา
GESC1105
GETH1001
GEHO1101
GEPA1002

ชื่อวิชา
ชีวติ กับเทคโนโลยี
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
พลวัตสังคมโลก
กีฬาประเภทบุคคล

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ

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

MKRT1102

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

รวม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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19
ชั้นปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการ
สมัครงาน

3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1

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

MKRT2102 การจัดการการตลาด

3(3-0-6)

MKRT3401 การจัดการด้านการขาย
MKRT3402 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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20
ชั้นปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GEHS1101

สุ นทรี ยภาพของชีวิต

3(3-0-6)

BENG1102
APST2105
FINB1101

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
สถิติธุรกิจ
การเงินธุรกิจ

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT2104 การจัดการการจัดจําหน่าย
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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21
ชั้นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
FINB2201
ECON3305

การภาษีอากรธุ รกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการตลาด
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ

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

MKRT3102 การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ

3(3-0-6)

MKRT4103 การตลาดสี เขียว

3(3-0-6)
18

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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ชั้นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ACCT3201

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน

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

MKRT3303 การสื่ อสารทางการตลาด
MKRT4902 การวิจยั การตลาด

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

MKRT3106 การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
MKRT3403 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทาง

3(3-0-6)

2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

การตลาด

3(3-0-6)

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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ชั้นปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT4901 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ
MKRT4302 การจัดการออร์ กาไนเซอร์

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
MKRT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาด หรือ
MKRT4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางการตลาด

2(90)
2(90)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
MKRT3103

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ ง
รวม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

3(3-0-6)
11

24
ชั้นปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
MKRT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
หรือ
MKRT4803 สหกิจศึกษาทางการตลาด

5(350)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103 หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดทํารายงานการ
เงิน ของกิจการขายสิ นค้า ผลิตสิ นค้าและให้บริ การ การนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัด
การและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ACCT3201 การบัญชี เพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
การพัฒนาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการ
ควบคุมและการตัดสิ นใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชี ตน้ ทุนรวมและการบัญชี ตน้ ทุนผันแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ ต้นทุน กําไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนภาษีและข้อจํากัด
ของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงิน
สด
APST2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ตัว แปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ า จะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่า ง การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์
อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทางธุ รกิจ
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BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิจ ซึ่ งเน้นที่การสื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัดความ
ทางด้านธุ รกิ จ และสํานวนต่าง ๆ ซึ่ งมีความหลากหลายจะถูกนํามาใช้โดยผ่านหัวข้อเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและหน้าที่ การโทรศัพท์ การจัดการและ
การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมายธุ รกิ จ (บันทึกสั้น,จดหมายธุ รกิ จ,
ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป) จดหมายสอบถาม ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้ อ ตลอดจนการ
สมัครงาน
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG 1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การศึกษาในโลกธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ เช่น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรมทางธนาคาร การติดต่อ
ธุ รกิจทางโรงแรม ระเบียบวาระการประชุ มและบันทึกการประชุ ม รายงานบริ ษทั การโฆษณา
สิ นค้า ธุ รกิจในโลกอินเตอร์ เน็ต จดหมายร้องเรี ยน และ การประนีประนอม เป็ นต้น
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของ
ผูผ้ ลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ทฤษฎี ก ารผลิ ต ต้น ทุ น การกํา หนดราคาในตลาดประเภทต่ า ง ๆ
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด
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ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปั ญหาในทางเศรษฐศาสตร์
มหภาค ศึกษาพฤติ กรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ
และดุ ลยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การ
ลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด นโยบายการเงินและการ
คลัง ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ การค้า ระหว่า งประเทศ และการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย
ECON3305 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง ปริ มาณ
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัว
แบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบมาร์ กอฟ (Markov Model)
ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ์
FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1 หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริ หารทางการเงิน การวิเคราะห์และวางแผน ทาง
การเงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียนการบริ หารเงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้า การศึกษาค่าของเงิน
ตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จากตลาด
เงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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FINB 2201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ความรู้ เกี่ ยวกับการภาษีอากรธุ รกิ จประเภทต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับบุคคล และธุ รกิ จ
ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
GECN1101 ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่ าน และเขียน เน้นการฟั ง การพูด เพื่อการ
สื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชี วิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การสื่ อสาร โดยใช้
ศัพท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ การอ่าน
ข้อความที่ ซับ ซ้อ น บทความเชิ ง วิช าการ และตํา ราจากสื่ อต่ า ง ๆ การเขี ย นประโยคระดับ
ซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ
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GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรั บการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสมัค รงาน การอ่ า นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
เอกสารที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการ
สมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสํา คัญของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศในการศึ ก ษาค้นคว้า
ภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆวิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวม
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาค้นคว้า ด้วยตนเอง และวิธี ก ารนํา เสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้า ตาม
รู ปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์
และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ ทางความงาม
สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณค่า อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-Development in Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ก ับ การพัฒ นาตน องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และ
การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
การเสริ มสร้างบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด
การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
การมี วิ นัย ความรั บ ผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลัก ศาสนธรรม การใช้เหตุ ผ ลอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่า น เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้ องต้นด้า นการฟั ง พูด อ่ าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลัก การออกกําลัง กายเพื่ อสุ ขภาพ การออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิ ต
ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกี ฬา และมารยาทการเล่นกี ฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนําเอาการเล่นกีฬา
เป็ นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
การศึ กษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจําวัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ความสั มพันธ์ ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุ นไพร การใช้สารเคมี ใน
ชี วิ ตประจําวันอย่างถู กต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่ อโลกและชี วิต ความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และการดํารงชี วิต
ของมนุ ษย์การมี ส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา คุ ม้ ครองทรัพยากร ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้า วหน้า และการพัฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ด และกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ด ทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ การแปลความหมายและการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์ การ
เปรี ยบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิ ตศาสตร์
และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใขปั ญหาในชีวติ ประจําวัน
GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์ และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝั งแนวทางการดําเนิ นชี วิตใน
สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นไทย
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GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชี วิต
ได้อย่า งมี ดุล ยภาพและมี ค วามเข้า ใจในโลกปั จจุบ นั และอนาคตได้อย่า งมี สํา นึ ก และความ
รับผิดชอบต่อความเป็ นสังคมพลเมือง(Civil Society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การดํารงชีวติ ของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์ การจัดการและการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม
GESO1103 กฎหมายในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมาย
ในฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่
เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

34
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิ พลของ
วัฒ นธรรมและสถาบัน ที่ มี ต่ อ ระบบสั ง คมและเศรษฐกิ จ ศึ ก ษาปรั ช ญาแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและมีภูมิคุม้ กัน นอกจากนี้ การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา
(Case Studies) ต่า งๆที่ มี ก ารนํา แนวความคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย งและทฤษฎี ใ หม่ ไ ปใช้ก ับ
เหตุการณ์จริ ง
GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิ จประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ใน
การประกอบธุ รกิ จ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล การ
บริ หารสํานักงาน การบริ หารการผลิต ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารธุ รกิจประเภทต่างๆแนวทางการ
ประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนศึ ก ษาปั ญ หาและประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณนักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันโดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
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HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎี และหลักการในการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ขอบข่า ยหน้า ที่
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนนโยบายทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและ สัญญา ใน
ส่ วนที่เป็ นพื้นฐานธุ รกิ จและเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ จ้าง
แรงงาน จ้างทําของ ยืมฝากทรัพย์ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา หุ ้นส่ วน บริ ษทั ประกันภัย ตัว๋ เงิน
และกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเบื้องต้น
MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุ รกิจอย่าง
หนึ่ ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรื อปรัชญาทางการตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
บทบาทและความสําคัญของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความสําเร็ จทางการตลาด การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค การเรี ยนรู ้ ทฤษฎี และแนวคิดที่กระทบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าโดยพิจารณาถึ งปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัย ภายนอก ตลอดจนสิ่ งกระตุน้ ต่าง ๆที่ มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค ปั ญหาและแรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ การประเมินทางเลือก
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
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MKRT2102 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับก่ อน : MKRT1101 หลักการตลาด
ความสํ า คัญ และแนวคิ ด ของการบริ ห ารการตลาด บทบาทหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห าร
การตลาด กระบวนการบริ หารการตลาด การจัด องค์ ก รทางการตลาดการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวัดและ
การพยากรณ์ ทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อการแข่งขัน ตลอดจนแนวโน้มของตลาดในอนาคต
MKRT2104 การจัดการการจัดจําหน่ าย
3(3-0-6)
Distribution Management
ระบบการจัดการจําหน่ายทางการตลาด กระบวนการเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย
สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดจําหน่ าย ปั ญหาและแนวทางแก้ไข การปรับปรุ ง
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ความร่ วมมื อ และความขัด แย้ง กัน ของช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
บทบาทความสํ า คัญของการส่ ง กํา ลัง บํา รุ ง ทางธุ รกิ จ องค์ป ระกอบของการส่ ง กํา ลัง บํา รุ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ งกับคลังสิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑ์และราคาที่มีต่อความสําเร็ จทางการตลาด
แนวความคิ ด ต่ า งๆ ของผูบ้ ริ ห ารในการวางแผนและกํา หนดนโยบายผลิ ต ภัณฑ์และราคา
ประเภทต่า งๆของผลิ ตภัณ ฑ์ การกํา หนดส่ วนประสมผลิ ตภัณฑ์ บทบาทและหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้
สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และนโยบายตราสิ นค้าเพื่อความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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MKRT3102 การตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Marketing for Service Business
ความหมาย และความสําคัญของธุ รกิจบริ การ ลักษณะและขอบเขตของตลาดธุ รกิจ
บริ การการจําแนก ประเภทของตลาดธุรกิจบริ การ วิธีวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ของตลาดธุ รกิ จบริ การประเภทต่างๆ พฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนประสมการตลาดของ
สิ น ค้า บริ ก าร การวางแผนและกํา หนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดสํ า หรั บ ตลาดธุ ร กิ จ บริ ก าร
วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุ รกิจบริ การ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข
MKRT3103 การจัดการการค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
3(3-0-6)
Retail and Wholesale Management
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ ความสําคัญของ ปั จจัย ประเภทต่าง ๆ ประเภท และ
รู ปแบบ หลักเกณฑ์ในการขายปลีกและการขายส่ ง การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดรู ปองค์กร การ
จัดการสิ นค้า การกําหนดราคาและ การส่ งเสริ มการตลาด เทคนิ ค การขายและบริ การของ
กิจการค้าปลีกและการค้าส่ ง ตลอดจนแนวโน้มการค้าส่ งและการค้าปลีกในอนาคต
MKRT3105 การตลาดสิ นค้ าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Goods Marketing
ปั จจัยทางการตลาดที่เป็ นตัวกําหนดการดําเนิ นงานอุ ตสาหกรรม พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการเติบโตของตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุ รกิจ ที่มี
ผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน ที่มีต่อ
การกํา หนดแผนการผลิ ต และขยายกํา ลัง การผลิ ต การพยากรณ์ อุ ป สงค์แ ละราคาสิ น ค้า
อุตสาหกรรมในอนาคต
MKRT3106 การตลาดสํ าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Marketing for Medium and Small Business
ลักษณะโครงสร้างของตลาดและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
บริ หารงานและปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเริ่ มต้น
ประกอบธุ รกิจ และการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบของธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อโอกาสทางธุ รกิจ การ
พัฒนาแผนการตลาดสําหรับธุ รกิจ แนวโน้มและบทบาทของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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MKRT3201 การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับก่ อน: MKRT1101 หลักการตลาด
ลัก ษณะและความสํา คัญ ของการตลาดระหว่า งประเทศ เรี ย นรู ้ ห ลัก การและ
แนวความคิดในการจัดการการตลาดระหว่างประเทศสําหรับสิ นค้าและบริ การ ซึ่งครอบคลุมถึง
ระบบธุ รกิจและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจระหว่างประเทศ ภาพรวมของการจัดการตลาด
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันสําคัญของตลาด
ระหว่างประเทศ โครงสร้างและข้อมูลประชากรของตลาดระหว่างประเทศ วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาดต่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
และการควบคุมกิจกรรมการตลาด
MKRT3303 การสื่ อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication
แนวความคิดและความหมายของการสื่ อสารและการตลาด ความสําคัญของกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ จ ะนํา มาใช้ใ นการสื่ อ สารมวลชน สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด การเลื อกตลาดเป้ าหมาย การกําหนด
ส่ วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จเพื่อประโยชน์ใช้ในการ
ประยุกต์ในการสื่ อสาร
MKRT3401 การจัดการด้ านการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
บทบาทหน้าที่และขอบข่ายงานการขายโดยบุคคล ศิลปะการขาย(Salesmanship)
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารการขาย ลักษณะความสําคัญและขอบข่ายงานบริ หารการ
ขาย และการบริ หารหน่ วยงานขาย การจัดองค์การขาย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย
การประเมินผลและควบคุ มการขาย ตลอดจนงานในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการขายของ
หน่วยงานทั้งในด้าน การฝึ กอบรม การเสริ มสร้างขวัญและการ จูงใจ บุคลากรในหน่วยงานขาย
เทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
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MKRT 3402 การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และกลยุทธ์ของการบริ หารความสัมพันธ์กบั
กลุ่มผูบ้ ริ โภค ผ่านสื่ อบุคคล สื่ อมวลชนและสื่ อพื้นบ้าน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดย
มีลกั ษณะและวิธีการในการจัดการและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและผูบ้ ริ โภค
เพื่อการโน้มน้าวใจ โดยใช้องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันจะเป็ นประโยชน์
ต่องานทางด้านการตลาด
MKRT3403 การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Marketing for Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทาน การกําหนดที่ต้ งั ของสถาน
ประกอบการ การจัดการความต้องการซื้ อ การวางแผนทรัพยากร การควบคุ มการไหลของ
วัตถุดิบ การจัดหา การควบคุมสิ นค้า คลังสิ นค้าและการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ระบบการกระจาย
สิ นค้า ระบบการขนส่ ง การไหลของสารสนเทศในโซ่ อุปทาน และการออกแบบโซ่ อุปทาน
แบบบูรณาการ
MKRT3305 การตลาดเพือ่ เครือข่ ายสั งคม
3(3-0-6)
Marketing for Social Network
การตลาดเพื่อเครื อข่ายสังคม หรื อเว็บไซต์ ในเครื อข่ายสังคม การเน้นไปที่กลยุทธ์
การตลาดชุ ม ชนออนไลน์ ซ่ ึ งผู ้ค นสามารถที่ จ ะแลกเปลี่ ย น การสื่ อสาร แบ่ ง ปั น ตาม
ผลประโยชน์ กิจกรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งอาศัยระบบข้อมูล พื้นฐานของเว็บไซต์
ที่ทาํ ให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผูค้ น
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MKRT 3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการตลาด
3(3-0-6)
Research Methodology in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํ า คัญ และประโยชน์ ข องการวิ จ ัย ทางการตลาด
จรรยาบรรณของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางการตลาด ขั้นตอนการวิจยั การเลื อกปั ญหา
การวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิ ติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ ฝึ กปฏิ บตั ิ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเตรี ยมข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการ
ประเมินผลการวิจยั
MKRT4103 การตลาดสี เขียว
3(3-0-6)
Green Marketing
ปั ญหาด้านสังคม และสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นผลกระทบจากการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ
แนวคิดการประกอบธุ รกิจที่ยงั่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ การผสมผสาน
หลัก การจัดการสิ่ ง แวดล้อมและปรั ช ญาทางการตลาดสี เ ขี ย วที่ มุ่ ง เน้น สั ง คม ศึ ก ษาการ
พัฒนาการของตลาดและกลุ่มผูบ้ ริ โภคสี เขียว และจรรยาบรรณทางการตลาด การวิเคราะห์
ปั ญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
MKRT4302 การจัดการออร์ กาไนเซอร์
3(2-2-5)
Organizer Management
ทฤษฎี วิธีการและรู ปแบบการจัดการงานออร์ กาไนเซอร์ การเป็ นผูป้ ระสานงาน
กิจกรรมต่างๆทางการตลาด ศึกษาขั้นตอนความต้องการของลูกค้า การออกแบบแนวคิดการ
จัดงาน การกําหนดตารางเวลาต่างๆของงาน ศึกษาสถานที่การในจัดงาน กลยุทธ์การเลือก
รู ปแบบอุปกรณ์ อาหาร ดนตรี ในการจัดงานที่เหมะสม ตลอดจนการนําเสนอเพื่อสร้างกระแส
ความสนใจของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทางการตลาด
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MKRT4501 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Marketing
การวางแผนและกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ กลยุ ท ธ์ ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย และการ
กําหนดตําแหน่งทางการตลาด การจัดผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจําหน่ายผ่านอินเตอร์ เน็ต การ
สื่ อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
MKRT4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางการตลาด
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Marketing
การประยุ ก ต์ห ลัก การและทฤษฎี ท างการตลาด การศึ ก ษาแนวโน้ม สภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางการตลาด โดยการใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง การเตรี ยม
ความพร้ อมเกี่ ยวกับ ทัก ษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม สามารถทํา งานเป็ นที ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเสริ ม สร้ า งจรรยาบรรณในวิช าชี พ เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
MKRT4802 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางการตลาด
5(350)
Occupational Practicum in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : MKRT4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พด้านการตลาด ในสถานประกอบการใน
ภาครั ฐหรื อเอกชนทั้ง ในและต่า งประเทศ ภายใต้ก ารควบคุ ม ดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และ
ผู ้บ ริ หารกิ จ การเป็ นผู ้ค อยให้ ค ํา แนะนํา ซึ่ งอาจจัด ให้ ฝึ กประสบการณ์ ท้ ัง หมด หรื อ ฝึ ก
ประสบการณ์ และทํา โครงการพิเศษ เพื่อให้เกิ ดความรู้ ทัก ษะ เจตคติ และประสบการณ์
เกี่ ยวกับงานทางธุ รกิ จ
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MKRT4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Marketing
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชี พ
เช่น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชี พ
ความรู ้ พ้ื นฐานที่ จาํ เป็ นสํา หรั บการไปปฏิ บ ตั ิ ง านในสถานประกอบการ ระบบบริ หารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่ ความสําเร็ จ
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6(540)
Co- operative Education in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : MKRT4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิ บตั ิในสถานประกอบการ โดยความร่ วมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถาน
ประกอบ เพื่อเรี ยนรู ้ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ ง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาใน
การปฏิ บตั ิงานไม่ต่ าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิ จ
ศึกษา
MKRT4901 สั มมนากลยุทธ์ ทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Seminar in Integrated Marketing Strategies
วิชาที่บังคับก่ อน : วิชาเอกของสาขาวิชาการตลาดไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การบูรณาการองค์ประกอบสําคัญทางการตลาด ปั ญหาและประเด็นสําคัญของการ
จัดการและกลยุทธ์ดา้ นการตลาดในปั จจุบนั โดยศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ
และความล้มเหลวในการดําเนินงานด้านการตลาด เน้นกิจการในประเทศไทย และกิจการของ
ต่ า งประเทศที่ เ ข้า มาดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย เพื่ อ ฝึ กให้นัก ศึ ก ษานํา ความรู้ ท างด้า น
การตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อศึ กษาวิเคราะห์เรื่ องการ
ดําเนิ นกิ จกรรมทางด้านการตลาดในปั จจุบนั ที่ นกั ศึกษาสนใจ โดยใช้วิธีการจัดสัมมนา และ
อภิปรายเรื่ องที่น่าสนใจ
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MKRT4902 การวิจัยทางการตลาด
3(2-2-5)
Research studies in Marketing
วิชาบังคับก่ อน: MKRT3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการตลาด
ลักษณะรู ปแบบและวัตถุประสงค์ที่ใช้ของการวิจยั ตลาด ขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจยั การตลาดการเลื อกแบบและวิธีการวิจยั ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การ
สร้ างแบบเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอ
รายงาน การนําการวิจยั ไปใช้กบั กิจกรรมทางการตลาด การนําผลการวิจยั ไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการตัดสิ นใจทางการตลาด หลักจริ ยธรรมของการวิจยั
MKRT4903 แผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Plan
แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ องค์ประกอบที่สาํ คัญของแผนการตลาด ขั้นตอนและ
กระบวนการวางแผนทางการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด การแข่งขัน และกลยุทธ์การ
แข่งขันทางกรตลาด การคาดคะเนทางการเงิ น จุดอ่อน จุดแข็งและข้อควรระวังตลอดจน
แนวโน้มทางการตลาดในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆเพื่อในการประเมินความเป็ นไป
ได้ของธุ รกิจ
MNGT1102 การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การสั่งการ และ การควบคุม การสร้ างจริ ยธรรมธุ รกิ จ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ศึกษาความ
เป็ นมาและหลัก การธรรมาภิ บ าลในองค์ก รธุ รกิ จ การใช้หลัก ธรรมาภิ บ าล ความสัม พัน ธ์
ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ
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MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการการผลิต ปั จจัยเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจในการ
ผลิ ต ได้แก่ การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผน
กําลังการผลิต กระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดลําดับการผลิต การควบคุมคุณภาพ
และปริ มาณ การบํารุ งรักษา การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน และการจัดส่ ง
กําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า
หมายเหตุ วิชาบังคับก่ อน หมายถึง วิชาทีต่ ้ องสอบผ่านก่อน
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

ตําแหน่ ง
ชื่ อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ นางพวงทิพย์ หนูเจริ ญ

2.

อาจารย์

นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร

3.

อาจารย์

นายสิ ทธิ วงศ์ทองคํา

4.

อาจารย์

ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์

5.

อาจารย์

นายอธิ รินทร์ รัฐกิจวานิชย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วท.บ. การจัดการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
บธ.ม. การตลาด ม.แม่โจ้
ศศ.บ. บริ หารธุ รกิจ ม.เชียงใหม่

ภาระการสอน
ชม.ต่ อสั ปดาห์
9

บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
ม.รังสิ ต
ค.ด. การอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ศศ.บ. บริ หารรัฐกิจ
ม.รามคําแหง
บธ.ม. การตลาด ม.รามคําแหง
บธ.บ. การตลาด ม.อัสสัมชัญ
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับที่
1.

ตําแหน่ ง
ชื่ อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ นางพวงทิพย์ หนูเจริ ญ

2.

อาจารย์

นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร

3.

อาจารย์

นายสิ ทธิ วงศ์ทองคํา

4.

อาจารย์

ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์

5.

อาจารย์

นายอธิ รินทร์ รัฐกิจวานิชย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วท.บ. การจัดการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
บธ.ม. การตลาด ม.แม่โจ้
ศศ.บ. บริ หารธุ รกิจ ม.เชียงใหม่

ภาระการสอน
ชม.ต่ อสั ปดาห์
9

บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
ม.รังสิ ต
ค.ด. การอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ศศ.บ. บริ หารรัฐกิจ
ม.รามคําแหง
บธ.ม. การตลาด ม.รามคําแหง
บธ.บ. การตลาด ม.อัสสัมชัญ
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่
1.

ตําแหน่ งทาง
ชื่ อ-นามสกุล
วิชาการ
อาจารย์
นายสิ ริพงษ์ วงศ์ชยั วิทย์

คุณวุฒิ
บธ.ม.

สาขาวิชาและ
สถาบัน
การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาระการสอน
ชม.ต่ อสั ปดาห์
12

2.

อาจารย์

นายสุ ธี รักวานิช

บธ.ม.

การตลาด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

12

3.

อาจารย์

นายพิสิษฐ์ พจนจารุ วทิ ย์

บธ.ม.

การตลาด
ม.รามคําแหง
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ม.ราชภัฏพระนคร

12

บธ.บ.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์หรื อสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความพร้อม
ให้กบั นักศึกษาก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
1) ทักษะในการปฏิ บตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้จากทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2) บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้ทฤษฎีทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือได้
อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทฤษฏีทางการตลาด เพื่อธุ รกิจหรื อ
เพื่ อ การเรี ย นการสอนโดยต้อ งมี ธุ ร กิ จ ที่ อ้า งอิ ง และคาดว่า จะนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ท างธุ ร กิ จ เมื่ อ วิจ ัย สํา เร็ จ
โดยมี จาํ นวนผูร้ ่ ว มวิ จยั 6-10 คน และมี รายงานที่ ต้องนํา ส่ ง ตามรู ป แบบและระยะเวลาที่ ห ลัก สู ต รกํา หนด
อย่างเคร่ งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
งานวิจยั ทางการตลาดที่นกั ศึกษาสนใจและมีแนวโน้มในการนําใช้ประโยชน์ได้จริ ง สามารถอธิ บาย
ทฤษฏีที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั ประโยชน์ที่จะได้รับจารการทําวิจยั มีขอบเขตงานวิจยั ที่สามารถทําเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานอย่างเป็ นระบบและทํางานเป็ นทีม มีความเชี่ ยวชาญในการใช้เครื่ องมื อ
โปรแกรมในการทํางานวิจยั งานวิจยั สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 3
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจยั ทาง
เว็บไซด์ และปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํางานวิจยั ที่บนั ทึกในสมุดให้คาํ ปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมิน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสู่ รายวิชา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ - การสอดแทรกในวิชาเรี ยน เช่น การประกัน
คุณภาพและสหกิจศึกษา
ทางวิชาชีพ
2. มีจิตสํานึกสาธารณะ
- จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เช่น โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์
3. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ และทํางานเป็ นทีม
- การทํางานเป็ นทีมในชั้นเรี ยน
- การทํารายงานกลุ่ม
4. มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
- การสอดแทรกในวิชาเรี ยน
- การมอบหมายงานให้นกั ศึกษา
5. มีทกั ษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
- การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดที่
ทันสมัย อยูเ่ สมอ เป็ นต้น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
นัก ศึ ก ษาต้องมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่อให้ส ามารถดํา เนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสัง คมอย่า ง
ราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนั้นวิชาการตลาดเป็ นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับความอยูด่ ีกินดีของ
ประชาชนดังนั้นนักการตลาดจึงจําเป็ นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพ
ในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดเเทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ท้ งั 7 ข้อ เพื่อให้
นักศึ กษาสามารถพัฒนาคุ ณธรรม และจริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิชาการต่างๆที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมี
คุณสมบัติดา้ นคุณธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
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4.
5.

เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

6.
7.

มีความสํานึกว่าวิชาการตลาดช่วยให้คนในสังคมประกอบธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด ต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ทุกภาคการศึกษา ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํา
กิ จกรรมที่ กาํ หนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่ องคุ ณธรรม จริ ย ธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่ม
ก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์ก ร เพื่อเป็ นการปลูก ฝั ง ให้นักศึก ษามีระเบีย บวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์
ผูส้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ นักศึกษาต้ องมีความรู้ ประสบการณ์ และความคิด
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาการตลาด เพื่อใช้ประกอบอาชี พและ
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายปรากฏการณ์ท้ งั ทางธุ รกิจและทางการตลาด รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
ธุรกิจ
3) สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ ระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการตลาดได้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4) สามารถติ ดตามความก้าวหน้า ทางวิช าการและวิวฒั นาการทางการตลาด รวมทั้ง การนํา ไป
ประยุกต์ใช้
5) รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
7) มีประสบการณ์การประยุกต์เครื่ องมือการตลาดที่ใช้งานธุ รกิจได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
ทางการตลาด และประยุกต์ใช้ทางปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษา
ดูงานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) ทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนการตลาดหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถพัฒ นาตนเอง และประกอบวิ ช าชี พ ได้โ ดยพึ่ ง ตนเองได้เ มื่ อ
จบการศึ ก ษาแล้ว ดัง นั้น นัก ศึ ก ษาจํา เป็ นต้องได้รั บ การพัฒ นาทัก ษะทางปั ญญาไปพร้ อ มกับ คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหา
เหตุ ผล เข้า ใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่ส อนในลักษณะ
ท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลทางตลาด เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ศึกษา การประยุกต์เครื่ องมือการตลาดกับธุ รกิจ กระบวนการจัดการทางการตลาด
อย่างเป็ นระบบ และการทํางานเป็ นทีม
2) การอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา นี้ สามารถทํา ได้โ ดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู ้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควร
มีคาํ ถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการับผิดชอบ
เมื่อจบการศึกษานักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่
รู้จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1) สามารถสื่ อสารกับ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
3) สามารถใช้ความรู ้ ในศาสตร์ มาชี้ นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสมมีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงาน
กับผูอ้ ื่น ข้ามหลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ความคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตํ่าดังนี้
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือทางการตลาด ในการทํางานที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จหรื องานด้าน
การตลาด
2) สามารถแนะนํา ประเด็ น การแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ท ัก ษะทางการตลาด หรื อ วิธี ท าง
การตลาดมาประยุกต์ใช้ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสารนี้
อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
นําเสนอแนวคิดของการแก้ไข ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง กรณี ศึกษาและสถานการณ์ เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์ใช้ทกั ษะในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสาร เช่น
1) การประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางการตลาด
ได้อย่างเหมาะสม
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิ บายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
1.3 มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
1.4 เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุ ภาพ อ่อนน้อม
1.7 รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึ กประชาธิ ปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
1.2 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
1.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
1.1 สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
1.2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
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เพื่อส่ วนรวม

4. ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.2 มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
1.3 มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
1.4 มีความรับผิดชอบต่ออาชี พมีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางาน

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ อย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.3 มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อ
นําไป ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้
1.1

1.2

1.3

1.4

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
   
การสื่ อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์
   
เพื่อชีวติ
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
   
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
   
เพื่อชีวติ
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี    

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู้

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์
ในชีวติ ประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารขั้นสูง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับ
การสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
GETH1001 ภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้
1.1

1.2

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
GEHS1001 สารสนเทศ
 
เพื่อการเรี ยนรู ้
GEHS1101l สุนทรี ยภาพ
 
ของชีวติ
GEHS1102 การพัฒนาตน
เพื่อความสุข
 
ของชีวติ
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคม
 
และการใช้เหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู้

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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60
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้
1.1 1.2

1.3

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
GESO1001 พลวัต
  
สังคมไทย
GESO1101 พลวัต
  
สังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั
  
สิ่ งแวดล้อม
GESO1103 กฎหมาย
ในชีวติ
  
ประจําวัน
GESO1104 เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
  
การประยุกต์ใช้

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้
1.1

1.2

1.3

1.4

GESO1105 ธุรกิจสําหรับ
   
ชีวติ ประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
GEPA1001 การออก
กําลังกายเพื่อ
   
สุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภท
   
บุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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และการใช้ เทคโนโลยี
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3.2 ผลการเรียนรู้ ของกลุ่มวิชาแกน
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะกลุ่มวิชาแกน
3.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
4. สามารถแก้ไ ขปั ญ หาความขัด แย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้ น ฐานคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม
3.2.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของความถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นํามาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3.34. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
อย่างมีความสุ ข
2. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ตระหนัก ในหน้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบ สามารถปฏิ บ ัติต นได้เหมาะสมกับ บทบาท
สถานะภาพ การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
3.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น























ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ





















APST2105 สถิติธุรกิจ



















BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1

















BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2















ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1













ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณทางธุรกิจ
FINB1101 การเงินธุรกิจ

























FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์









คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่ อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3





























































































































































































































































































หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

64

65
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ























MKRT1101 หลักการตลาด

























































MNGT1102 การจัดองค์การและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสั มพันธ์
เชิ งตัวเลขการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้ เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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3.3 ผลการเรียนรู้ในตารางที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ) มี
ความหมายดังนี้
3.3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มี วินัย ตรงต่ อเวลา และความรั บ ผิดชอบต่อ ตนเองและสัง คม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีความสํานึ กว่าวิชาการตลาดช่วยให้คนในสังคม ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญหา เข้า ใจและอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างธุ รกิ จและการตลาด
รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
ธุ รกิจ
3) สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ ระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการตลาดได้
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการการตลาด รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5) รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
7) มีประสบการณ์การประยุกต์เครื่ องมือการตลาดที่ใช้งานธุ รกิจได้จริ ง
8) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิช าการที่ ศึ ก ษากับ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลทางการตลาด เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึก ษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความ
ต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกับ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
3.3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือการตลาดที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจ
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ขอ้ มูลและหลักทางการตลาดมาประยุกต์
ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ความรั บผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.3

1.4

1.5

2.ความรู้
1.6

1.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3.ทักษะทางปัญญา
1.6

1.7

1.8

1.1

1.2

1.3

1.4

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4

1.1

1.2



                           



                           



                           



                           



                           



                           

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT1102 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
MKRT2102 การจัดการ
การตลาด
MKRT2104 การจัดการการจัด
จําหน่าย
MKRT3101 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และราคา
MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ
MKRT3303 การสื่ อสารทาง
การตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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69
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

MKRT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการ
ตลาด
MKRT4302 การจัดการ
ออร์กาไนเซอร์
MKRT4901 สัมมนากลยุทธ์
ทางการตลาด
เชิงบูรณาการ
MKRT4902 การวิจยั ทาง
การตลาด
กลุ่มวิชาเอกเลือก
MKRT3102 การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริ การ
MKRT3103 การจัดการค้าปลีก
และการค้าส่ง
MKRT3105 การตลาดสิ นค้า
อุตสาหกรรม

1.2

1.3

1.4

1.5

2.ความรู้
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

4.2

4.3
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.4

4.5

4.6

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.6

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.1

5.2

5.3

5.4

69

70
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.ทักษะทางปัญญา
2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

5.4

       



                           



                           



                           



MKRT3403 การจัดการ
โลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน

                           



MKRT4103 การตลาดสี เขียว

                           



MKRT4501 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3

MKRT3106 การตลาด
สําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
MKRT 3305 การตลาดเพื่อ
เครื อข่ายสังคม
MKRT3401 การจัดการด้าน
การขาย
MKRT3402 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.1

5.2

70

71
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

MKRT4903 แผนการตลาด
กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ ก
ประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจ
ศึกษา
MKRT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์
ทางการตลาด
MKRT4802 การฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพทาง
การตลาด
MKRT4803 เตรี ยมสหกิจ
ศึกษาทาง
การตลาด

1.2

1.3

1.4

1.5

2.ความรู้
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.4
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3.1

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.6

3.ทักษะทางปัญญา

5.1

5.2
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72
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) สู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบ
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

MKRT4804 สหกิจศึกษาทาง
การตลาด

1.2

1.3

1.4

1.5

2.ความรู้
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.4
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3.1

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.6

3.ทักษะทางปัญญา

5.1

5.2

72
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ
การประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับ หลัก สู ต รสามารถทํา ได้โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาจบการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ ง
กระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ น ต่ อ ความรู ้ ความสามารถ ความมั่น ใจของบัณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิ ตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
3) การประเมินตําแหน่ง หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้ อม และสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิ ตที่จะจบการศึ กษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
6)ความเห็นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ซ่ ึ ง อาทิ (1) จํานวนรางวัลทางสังคม
และวิช าชี พ , (2) จํา นวนกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อม และประเทศชาติ (3) จํา นวนกิ จ กรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1)มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ใ หม่ ให้มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
2)ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา เป็ นอันดับแรกการ สนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่างๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
2. การนําความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิ จ ัย อย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่า นการทํา วิจ ัย สายตรงในสาขาวิช าเป็ นอัน ดับ แรก การสนับ สนุ น ด้า น
การศึก ษาต่อ ฝึ กอบรม ดู ง านทางวิชาการและวิช าชี พ ในองค์ก รต่ างๆ การประชุ ม ทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) การมีส่ วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการตลาด
3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1.การบริหารหลักสู ตร
มี อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ดชอบหลัก สู ต รจํา นวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิ โดยดําเนินการบริ หารหลักสู ตร ดังนี้
1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในวิชาการตลาด เพื่อยืนยันการจัดตารางสอน
และมอบหมายให้คณาจารย์เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน สื่ อ
การสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
2) ในระดับคณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรในทุกๆ ด้าน
3) ในหนึ่ งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้งคือ กลางภาค และ
ปลายภาค
4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผสู้ อนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง เพื่อทําการ
ปรับปรุ งการสอน
5) เมื่ อ สิ้ นสุ ดการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ส่ ง ผลสรุ ป การประเมิ น ให้ค ณะและ
คณาจารย์ทราบ เพื่อทําการปรับปรุ งต่อไป
6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี เพื่อทําการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
ต่อไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนิ นงานตามหลักสู ตร จะใช้อาคารที่มีอยูข่ องมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุ นจากรัฐบาลเช่นกัน สําหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะ
ขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับ
คณะ ยังมีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
พอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่ งสนับ สนุ นการเรี ยนการสอนที่ สํา คัญของสาขาวิชาการตลาด คื อ ห้องปฏิ บตั ิก ารทาง
การตลาด เนื่ องจากเป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมให้แก่บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่ในการทํางานจริ ง จึงมี
ความจํา เป็ นที่ นัก ศึ ก ษาต้องมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารทางการตลาด ให้เกิ ดความเข้า ใจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

77
หลัก การทางการตลาดและมี ท กั ษะในการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ ท างการตลาดเพื่อไปประกอบวิช าชี พ
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์ เน็ตและสื่ อการสอนสําเร็ จรู ป เช่น วีดีทศั น์
วิชาการ กรณี ศึกษาทางการตลาด รวมถึงสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนที่จดั เตรี ยมโดยผูส้ อน ดังนั้น
ต้องมีทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1)มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2)มีห้องปฏิบตั ิการที่มีความพร้อม สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรี ยน
การสอน
3)มี ห้องสมุ ดหรื อแหล่ ง ความรู้ และสิ่ ง อํานวยความสะดวกในการสื บ ค้นความรู้ ผ่า นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นั ง สื อตํา ราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจํานวนคู่มือ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรี ยมความพร้อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
- ประกาศ คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งแนวปฏิ บ ัติต ามหลัก เกณฑ์ก ารขอเปิ ดและ
ดําเนินการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู ้และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
1) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
3) มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาํ วิจยั หรื อ ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยม
ไว้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สัดส่ วนอาจารย์ต่อนัก ศึ กษาเต็ม เวลาเที ยบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สําหรับอาจารย์พิเศษถื อว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่ากึ่ งหนึ่ งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญ
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอน ทั้ง
รายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู ้ดา้ นการตลาด
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ ปฏิบัติงาน
1) มี ก ารพัฒ นาอาจารย์ใ ห้มี พ ฒ
ั นาการเพิ่ ม พูน ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นสาขา
การตลาด หรื อสาขาที่เกี่ ยวข้องในกรณี การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มการสอนอย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้ง สนับสนุ นให้อาจารย์มีผลงานวิจยั ที่ ส ามารถตี พิม พ์ใ นระดับ ชาติ เพิ่มขึ้ น โดยอาจร่ วมมื อกับ
อาจารย์ต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้ในรู ปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ
การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน วารสารเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งการอาจลดภาระงาน
สอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ และการทําวิจยั
2) ในกรณี ที่ อ าจารย์ไ ม่ถ นัดในการเพิ่ม พูน ความรู้ โดยผ่า นการทํา วิจ ัย ได้ หน่ ว ยงานอาจ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมกับภาคธุ รกิจในช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริ ง
ในการพัฒนาแนวคิดตามสาขาวิชา
3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การ
ให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
ควรเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรื อภาคราชการที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ
มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่ นักศึกษา
และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมง ( Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ตอ้ ง
มีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมในสาขาการตลาดนั้น คาดว่ามีความต้องการ
กํา ลังคนด้านการตลาดเพิ่ม ขึ้ น ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิท ยาลัย จัดการสํารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมทั้งข้อมูลผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาขา
การตลาดนั้นพบว่า คะแนนอยูใ่ นระดับดี (ผลจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับ
3) และมีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับ
การประมาณความต้ อ งการของตลาดแรงงาน เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการวางแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ( Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดตามหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
( ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4อย่างน้อยในการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(5)จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

×

×

×

×

×

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 & 4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ 7.ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน

×

×

×

×

×

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

×

×

×

×

×

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

81
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
กว่าปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

×

×

×

×

×

×

×

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

×

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน1ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษาไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80

×

(14) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด

×

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

9

10

10

11

14

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

6

8

8

9

10

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้ รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
ควรคํานึงถึงประเด็นต่างๆในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่ การประเมินการจัดการเรี ยนการสอนใน
ประเด็นสําคัญๆที่สะท้อนถึงคุณภาพบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสู ตรเพื่อรับรองมาตรฐาน
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
การเรี ยนการสอนควรเป็ นไปในลักษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้ อหาของแต่
ละวิชาและแนะนําให้ผเู ้ รี ยนทําการค้นคว้า หรื อทําความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้
การสอนควรเน้นการได้มาซึ่ งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎี และปรากฏการณ์ต่างๆในการดําเนิ นธุ รกิ จ ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสใช้เครื่ องมือการตลาดมา
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการตลาด ในกระบวนการเรี ยนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
มีการฝึ กฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จกั วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้ แล้วมา
เสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้นควรสอดแทรกเนื้ อหา/กิ จกรรมที่ส่งเสริ มด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเหล่านี้ จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะในการเรี ยนรู ้ ทักษะในการวิจยั และการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่ องที่ ตนเองสนใจ มี ทกั ษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่ น
ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้น จะมีการนํากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้
- มีการประเมินผลของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งของอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
- มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู้ อน เช่น การสอบ หรื อการปฏิบตั ิงาน
กลุ่ ม เป็ นต้น และนํา ผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ เพื่อหาจุ ดอ่อนจุ ดแข็ง ในการเรี ย นรู้ ของ
นักศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อถ่ายทอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
สอน
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นักศึกษาได้ประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปั จจุบนั (ชั้นปี ที่ 4)
- ศิษย์เก่า
- ผูท้ รงคุณวุฒิ
- ผูใ้ ช้บณั ฑิต
2) สํารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผลสําเร็ จ
ในการดําเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปนี้
1) จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95จํานวน
นักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
2) จํานวนนักศึกษาที่ตกออกไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกเฉลี่ยไม่ต่าํ
กว่า 4 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
4) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
5) ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็ จการศึกษา
6) ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรด้านการสอนและการประเมินผล
7) ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่ที่มีความพึงพอใจในหลักสู ตรปฐมนิ เทศเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนและการวัดผล
8) บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนทุกคนผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่าง
น้อยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและรายวิชา
กรณี ที่พ บปั ญหาของรายวิช าก็สามารถที่จะดํา เนิ นการปรั บปรุ งรายวิช านั้นๆได้ท นั ที ซึ่ งถื อเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อยที่สามารถดําเนิ นการได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรนั้นจะกระทํา
ทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
จํานวนหน่ วยกิต รวม
137 หน่ วยกิต จํานวนหน่ วยกิตรวม
133 หน่ วยกิต -ลดจํานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่ วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่ วยกิต -คงเดิม

2.หมวดวิชาเฉพาะ

107 หน่ วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ

97 หน่ วยกิต -ลดหน่วยกิตลง

2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 หลักการบัญชี 1

54 หน่ วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6) ACCT1103 หลักการบัญชี เบื้องต้น

45 หน่ วยกิต
3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่ อวิชา/ปรับคําอธิ บาย
รายวิชา
3(3-0-6) - ปรับคําอธิ บายรายวิชา

ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ
ECON1101 หลัก
เศรษฐศาสตร์

ENGL1701 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1
ENGL1702 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB2201 การภาษีอากร
ธุรกิจ
HRDM1101 การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชี เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)

-

ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์
มหภาค1
3(3-0-6) BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6) BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6) HRDM1101 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
3(3-0-6) LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
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- ไม่มีรายวิชานี้ในหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2554
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา
3(3-0-6) -ปรับคําอธิ บายรายวิชา
3(3-0-6) -ปรับคําอธิ บายรายวิชา
3(3-0-6)

- ปรับคําอธิ บายรายวิชา

3(3-0-6)

- คงเดิม
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
MATH1611 คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1101 หลักการจัดการ

MNGT3104 การจัดการการ
ผลิตและการ
ดําเนินงาน
MATH4607 การวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณ
STAT2105 สถิติธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
MKRT2102 การบริ หาร
การตลาด
MKRT2103 พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
MKRT2104 การบริ หาร
ช่องทางการ
จัดจําหน่าย
MKRT3101 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และ
ราคา
MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ
MKRT3301 การสื่ อสารทาง
การตลาด

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
-

เหตุผล

- ไม่มีรายวิชานี้ ในหลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2554
3(3-0-6) MKRT1101 หลักการตลาด
-ปรับคําอธิ บายรายวิชา
3(3-0-6) MNGT1102 การจัดองค์การ
3(3-0-6) - ปรับชื่ อ/คําอธิ บายรายวิชา/เนื้ อหา
และจริ ยธรรมทาง
คําอธิ บายรายวิชาส่ วนใหญ่เหมือนเดิม
ธุรกิจ
แต่ปรับภาษาให้กระชับและเพิ่ม
ขอบเขตเนื้อหาจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) MNGT3104 การจัดการการ
3(3-0-6) - ปรับชื่ อ/คําอธิ บายรายวิชา/เนื้ อหา
ผลิตและ
เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะกับ
ดําเนิ นงาน
สถานการณ์แข่งขันทางธุ รกิจปั จจุบนั
3(3-0-6) ECON3305 การวิเคราะห์เชิ ง
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชาตามมติที่ประชุมพัฒนา
ปริ มาณทางการ
หลักสู ตรวิชาแกน
ธุรกิจ
- เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่ อวิชา
3(3-0-6) APST2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา
40 หน่ วยกิต 2.2 สาขาวิชาการตลาด
45 หน่ วยกิต
28 หน่ วยกิต 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) MKRT2102 การจัดการ
การตลาด
3(3-0-6) MKRT2103 พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6) MKRT2104 การจัดการ
การจําหน่าย
3(3-0-6) MKRT3101 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และ
ราคา
3(3-0-6) MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6) MKRT3301 การสื่ อสารทาง
การตลาด
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30 หน่ วยกิต - เพิม่ จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บายรายวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3(3-0-6) - คงเดิม
3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บายรายวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
สภาพความต้องการของตลาดมากขึ้น
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บายรายวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
สภาพความต้องการของตลาดมากขึ้น
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บายรายวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
สภาพความต้องการของตลาดมากขึ้น
3(3-0-6) - ปรับคําอธิ บายรายวิชา ให้สอดคล้อง
กับสภาพการสื่ อสารที่ทนั สมัยใน
ปั จจุบนั
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
MKRT3401 การจัดการ
3(3-0-6) MKRT3401 การจัดการ
3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
ด้านการขาย
ด้านการขาย
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา เพื่อให้
เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะ
ด้านนี้ เพิ่มขึ้น
MKRT4902 การวิจยั ทาง
3(0-6-3) MKRT4902 การวิจยั ทาง
3(2-2-5) - ปรับคําอธิ บายรายวิชา เพื่อความ
การตลาด
การตลาด
ทันสมัยกับสภาพการตลาดในปั จจุบนั
MKRT4301 การจัดกิจกรรม
3(2-2-5)
- ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
ทางการตลาด
วิชาการสื่ อสารทางกรตลาด
MKRT4302 การจัดการ
3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ออร์ กาไนซอร์
ต้องการของตลาดปั จจุบนั
MKRT4901 สัมมนา
1(0-2-1) MKRT4901 สัมมนา
3(2-2-5) - เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บาย
ทางการตลาด
กลยุทธ์ทาง
รายวิชา เพื่อบูรณาการความรู ้ในการ
การตลาดเชิ ง
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
บูรณาการ
- เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วย
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่ วยกิต 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่ วยกิต
กิต เป็ น 15 หน่วยกิต
MKRT3102 การตลาดบริ การ
3(3-0-6) MKRT3102 การตลาดสําหรับ
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อและปรับคําอธิ บาย
ธุรกิจบริ การ
รายวิชา เพื่อให้เนื้ อหามีความ
ครอบคลุมธุรกิจบริ การทุกประเภท
MKRT3103 การจัดการ
3(3-0-6) MKRT3103 การจัดการการค้า
3(3-0-6) - ปรับคําอธิ บายรายวิชา เพื่อให้
การค้าปลีกและ
ปลีกและการค้าส่ ง
ทันสมัยและครอบคลุมธุรกิจค้าปลีกการค้าส่ง
ส่ งทุกประเภท
MKRT3104 การตลาดเพื่อ
3(3-0-6)
3(3-0-6) - ตัดออก เนื่ องจากปรับเนื้ อหาไปเป็ น
การท่องเที่ยว
การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ
MKRT3105 การตลาด
3(3-0-6) MKRT3105 การตลาดสิ นค้า
3(3-0-6) - ปรับคําอธิ บายรายวิชา เพื่อให้
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
ครอบคลุมทางกระบวนการทางการ
อุตสาหกรรม
ตลาดและสิ นค้าอุตสาหกรรม
MKRT3302 การวางแผน
3(3-0-6)
- - ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาซํ้าซ้อน กับ
ประชาสัมพันธ์
วิชาการสื่ อสารทางการตลาด
ทางการตลาด
MKRT 3305 การตลาดเพื่อ
3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพื่อให้ทนั สมัยและ
เครื อข่ายสังคม
สอดคล้องกับตลาดในปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
MKRT4101 การตลาด
3(3-0-6) MKRT4101 การตลาดสี เขียว
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อวิชาใหม่และปรับคําอธิ บาย
สิ่ งแวดล้อม
รายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั
MKRT4102 การพยากรณ์
3(3-0-6)
- ตัดออก
การตลาด
MKRT3402 การจัดการ
3(3-0-6)
- คงเดิม
ลูกค้าสัมพันธ์
MKRT4303 การวางแผน
3(3-0-6)
- ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาส่ วนใหญ่
โฆษณาทาง
ซํ้าซ้อนกับวิชาการสื่ อสารทางการตลาด
การตลาด
MKRT2501 ตลาดสิ นค้า
3(3-0-6)
- ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาส่ วนใหญ่อยู่
อุตสาหกรรม
ในรายวิชาการตลาดอุตสาหกรรมแล้ว
MKRT4304 การวางแผน
3(3-0-6)
- ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาส่ วนใหญ่
การตลาด
ซํ้าซ้อนกับวิชาการสื่ อสารทางการตลาด
ทางตรงและ
ส่ งเสริ มการขาย
MKRT4305 การจัดการ
3(3-0-6)
- ตัดออก เนื่ องจากเนื้อหาส่ วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์และ
ซํ้าซ้อนกับวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และ
ตราสิ นค้า
ราคา
BCOM4503 การตลาด
3(2-2-5) MKRT4501 การตลาด
3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
อิเล็กทรอนิ กส์
อิเล็กทรอนิ กส์
ศาสตร์ /สาขามากขึ้น
MKRT3403 การจัดการ
3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
โลจิสติกส์และ
สังคมและความต้องการของตลาดใน
ห่ วงโซ่อุปทาน
ปั จจุบนั
MKRT 4903 แผนการตลาด
3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สังคมและความต้องการของตลาดใน
ปั จจุบนั
MNGT3901 ระเบียบวิจยั
3(3-0-6) MKRT3901 วิธีวิจยั วิทยาทาง
3(3-0-6) - ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ,เปลี่ยนรหัส
ทางธุรกิจ
การตลาด
,เปลี่ยนชื่ อวิชา และปรับคําอธิ บาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์ /
สาขามากขึ้น
MKRT3106 การตลาด
3(3-0-6) MKRT3106 การตลาดสําหรับ
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่ อวิชาใหม่และปรับคําอธิ บาย
สําหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและ
รายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและ
ผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อม
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ.2549

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

7 หน่ วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า
2(90) MKRT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ
ทางการตลาด
5(225) MKRT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทางการตลาด

MKRT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพการตลาด
MKRT4802 การฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพการตลาด
-

-

-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

7 หน่ วยกิต

MKRT4803 เตรี ยมสหกิจศึกษา
ทางการตลาด
MKRT4804 สหกิจศึกษา
ทางการตลาด
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

7 หน่ วยกิต

2(90) - คงเดิม

5(350)

- เปลี่ยนจํานวนชัว่ โมงฝึ กงาน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ้น
2(90) - รายวิชาใหม่ เพื่อปรับรู ปแบบการฝึ ก
ประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา
6(540) - รายวิชาใหม่ เพื่อปรับรู ปแบบการฝึ ก
ประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา
6 หน่ วยกิต - คงเดิม
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------------โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัง คับ นี้ เรี ย กว่า ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ว่า ด้ว ยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึ กษา” หมายถึ ง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
หรื อหลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ กษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กาํ หนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึ กษานอกระบบ” หมายถึ ง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบ วิธีการจัดการศึ กษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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“การศึ กษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อ
แหล่งความรู ้อื่นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแล
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าใน
การเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึ กษา” หมายถึ ง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและ
หรื อวันเวลาอื่นใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์
ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการขึ้นไป ตั้งอยู่
ในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ย นโดยสื่ อประสม” หมายถึ ง วิธีก ารจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิช าใน
หลักสู ตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึ กษาทางไกล” หมายถึ ง วิธีก ารจัดการศึกษาสําหรั บรายวิชาในหลักสู ตร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู ้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี จะต้อ งเป็ นผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึ กษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมี คุณสมบัติตามข้อกําหนด
ของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๔.๓ การสมัค รและการรั บ เข้า เป็ นนัก ศึ ก ษา ให้เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึ กษาจัดการศึ กษา
แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจ
จัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิ ตมีสัดส่ วนเทียบเคียง ได้กบั
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิ ท ยาลัย จัด การศึ ก ษาด้ว ยระบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรื อ ภาควิ ช าที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิช าใด ให้มี ห น้า ที่ อ าํ นวยการศึ ก ษาและวิจ ัย ใน
สาขาวิช านั้นๆ แก่ นัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ทั้ง นี้ คณะหรื อภาควิช าต่า งๆ จะไม่ เปิ ดสอนรายวิช า
ซํ้าซ้อนกัน
โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร จํ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๘ ปี การศึ ก ษา และ
สําเร็ จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น ๑๐ ปี การศึ ก ษา และ
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา และ
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบี ยนเรี ย น ให้ล งทะเบีย นเรี ย นได้ไม่ น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิ ต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่
เกิน ๙ หน่วยกิต
การลงทะเบี ยนเรี ย น ที่ มี จาํ นวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่า ที่ก าํ หนด
อาจทําได้หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หน่ ว ยกิ ต ขั้น ตํ่า ที่ ก ํา หนดไว้ ไม่ ใ ช้บ ัง คับ นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาครบทุ ก วิ ช าตาม
หลักสู ตรของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อ
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่าต้องเคย
ศึกษาวิชาใดมาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วิชานั้นแล้วจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกแต่ละภาค
การลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ ไม่เกิน ๗ วัน นับ
จากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๗ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ กษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ย น
สําหรับภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดี
มอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้องขอ
ลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาหากไม่ปฏิบตั ิตาม
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ การบดี อาจอนุ มตั ิ ให้นกั ศึกษาที่ถูกถอนชื่ อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา
โดยนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ที่คา้ งชําระ
เสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิ การบดี จะไม่อนุ มตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ให้
ยืน่ หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า ๒ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑
สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏ
อักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา หลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ และอาจจัดการเรี ย นโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึ ก ษาทางไกล ทั้ง นี้ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรค
หนึ่ งก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่ น และต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสู ตร โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิ บตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกสิ้ นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรื อ
เอกสารคําสอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดี ยวกัน ให้อาจารย์
ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตํา ราหลัก ในรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอน อาจเรี ย บเรี ยงโดยอาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัย หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้ อหาครอบคลุมหลักสู ตร และ
ระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุ นการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอน และพัฒนาโสตทัศนู ปกรณ์พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและ เพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สํานักวิทยบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิล ปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่ นักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นักศึก ษามีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ สหกิ จศึกษา ให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการทําหน้าที่ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและสหกิจศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ทํา หน้า ที่ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษาด้า นวิช าการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และ ให้
ความเห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษา
แล้วในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนใน
รายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน ใน
รายวิชา และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา ที่มี
การเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อ
การสอบปฏิ บตั ิ และหรื อทํากิ จกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บ
ระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัด ผลปลายภาคเรี ย น ใช้วิธี ส อบข้อ เขี ย นและหรื อสอบปฏิ บ ตั ิ โดยมี
คะแนนอยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อ ๑๑ ให้ใช้ก ารประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ
ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
+
D
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรค่า
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบียนและ
เรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก
หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน
ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
๙๐-๑๐๐
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ รายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิม่ ตามข้อกําหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่า
จะผ่านการประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้น
ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาหรื อ ถูก
สัง่ ให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมตั ิให้ไป
เรี ยนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สําหรั บบันทึ กการประเมินที่ ไ ม่สมบูรณ์ ใ นรายวิชาที่
นักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนน
ที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ “I” ต้องดํา เนิ นการขอรั บ การประเมิ น เพื่ อเปลี่ ย นระดับ ค่ า
คะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะจะ
พิจารณาผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์
ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลาย
ภาค โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นัก ศึ ก ษาที่ ข าดสอบปลายภาค จะต้องสมัค รสอบและชํา ระค่า ธรรมเนี ย ม
รายวิช าละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลัง จากเสร็ จ สิ้ น การสอบตามกํา หนดของมหาวิท ยาลัย
นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อสมัครและชําระเงินแต่ ไม่มา
สอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลื ออยู่ เป็ นศูนย์
แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการ ยื่นคําร้องขอ
สอบปลายภาค ให้ นัก ศึ ก ษายื่ นคํา ร้ องที่ สํา นัก งานคณบดี ใ นรายวิช าที่ ตนเองเรี ย นอยู่ เพื่ อคณบดี
พิจารณาต่อไป
กรณี ม หาวิท ยาลัย มี ค วามจํา เป็ น หรื อนัก ศึ ก ษาเจ็บ ป่ วยจนไม่ส ามารถทํา การสอบ
ปลายภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน
และยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบ ให้ได้รับผล
การเรี ยน “P”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิ ต จากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วยการ
สอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่ วยกิ ต จากการประเมิน
การศึ กษา/อบรมที่ จดั โดยหน่ วยงานอื่ นที่ไม่ใช่ ส ถาบันอุดมศึก ษา (Evaluation of Non-Sponsored
Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่ วยกิ ต จากการเสนอแฟ้ ม
สะสมผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ น
เลขทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ
หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่ ส อบตกและต้อ งเรี ยนซํ้ าในรายวิ ช าบัง คับ ให้ นับ รวมทั้ง
หน่วยกิตที่สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สํ า หรั บ รายวิ ช าเลื อ ก อาจเลื อ กเรี ย นวิ ช าเดิ ม หรื อ วิช าอื่ น แทนได้
และให้นบั หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อ
เรี ย นวิ ช าที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหลัก สู ต รที่ เ ที ย บเท่ า ให้ นับ หน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดับ คะแนนเฉพาะรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่า นในรายวิช าต่ า งๆ ครบตามหลัก สู ตร รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้
สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อ พ้น กํา หนดเวลา ๒ สั ป ดาห์ แ รกของภาคเรี ยนแล้ ว ยัง ไม่ ม า
ลงทะเบียนเรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึ กษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกําหนด และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมิ น ได้ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตํ่า กว่ า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น
ภาคเรี ยนปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยน
ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้หน่วยกิต ครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้ง แต่ ๑.๘๐ แต่ไ ม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาเพิ่ม เติ มเพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับ
ผลการเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี สอบได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
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นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) สอบได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ยจาก
ระดับอนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๗๕ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึ ก ษามีเวลาเรี ย นไม่ เกิ น ๔ ภาคเรี ย นปกติ ติดต่อกัน สํา หรั บ
หลักสู ตร ๒ ปี
๒) นักศึ กษามีเวลาเรี ยนไม่เกิ น ๘ ภาคเรี ยนปกติ ติดต่อกัน สํา หรั บ
หลักสู ตร ๔ ปี
๓) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิ น ๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับ
หลักสู ตร ๕ ปี
๔) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับ
หลักสู ตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทุ ก ระบบทุ ก ประเภท ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้ม หาวิท ยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้ อนทุ ก ภาคการศึ ก ษา
เพื่อให้อาจารย์ผสู ้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้ม หาวิท ยาลัยมี ก ารประเมินผลการจัดการศึก ษาทุ ก ๆ ระยะ ๔ ปี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
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ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศ
หรื อคําสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความ และ
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

105

เอกสารหมายเลข 3
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาการตลาด
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หมู่วชิ า การตลาด (MKRT)

หมู่วชิ าการตลาด ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ ได้ จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การตลาดทัว่ ไป
การตลาดระหว่ างประเทศ
การสื่ อสารการตลาด
การจัดการด้ านการขาย
การตลาดเฉพาะด้ าน

(MKRT-1--)
(MKRT-2--)
(MKRT-3--)
(MKRT-4--)
(MKRT-5--)

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ / สหกิจศึกษา
วิจัย สั มมนา

(MKRT-8--)
(MKRT-9--)
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เอกสารหมายเลข 3 การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา

MKRT_ _ _ _
MKRT
ตัวเลขตําแหน่งแรก

การกําหนดรหัสของสาขาวิชาการตลาด
ความหมาย
ความหมาย

ตัวเลขตําแหน่งที่สอง

ความหมาย

ตัวเลขตําแหน่งที่สามและสี่

ความหมาย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหลักสู ตรสาขาการตลาด
ความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาชั้นปี ต่าง ๆ เช่น
MKRT1101 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
MKRT2102 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 เป็ นต้น
1
หมายถึงวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
2
หมายถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนําไป
ประยุกต์ใช้
3
หมายถึงวิชาที่ใช้ในการวิเคราะห์
8
หมายถึงวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9
หมายถึงวิชาสัมมนาและการวิจยั
ลําดับของรายวิชา
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
MKRT1101
MKRT1102
MKRT2102
MKRT2104
MKRT3101
MKRT3102
MKRT3103
MKRT3105
MKRT3106
MKRT3201
MKRT3303
MKRT 3305
MKRT3401
MKRT3402
MKRT3403
MKRT3901
MKRT4103
MKRT4302
MKRT4501
MKRT4801
MKRT4802
MKRT4803

รหัสเก่ า
MKRT1101
MKRT1102
MKRT2102
MKRT2104
MKRT3101
MKRT3102
MKRT3103
MKRT3105
MKRT3106
MKRT3201
MKRT3303
MKRT3401
MKRT3402
MKRT3901
MKRT4103
MKRT4501
MKRT4801
MKRT4802
-

หมู่วชิ าการตลาด
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

หลักการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การบริ หารการตลาด
การจัดการการตลาด
การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย
การจัดการการจําหน่าย
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การตลาดบริ การ
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ
การจัดการค้าปลีกและการค้าส่ ง
ตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
การตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การตลาดระหว่างประเทศ
การสื่ อสารทางการตลาด
การตลาดเพื่อเครื อข่ายสังคม
การจัดการด้านการขาย
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
6(540)

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

วิธีวจิ ยั วิทยาทางการตลาด
การตลาดสี เขียว
การจัดการออร์กาไนเซอร์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
สหกิจศึกษาทางการตลาด
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
MKRT4804
MKRT4901
MKRT4902
MKRT4903

รหัสเก่ า
MKRT4901
MKRT4902
-

ชื่อวิชา
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางการตลาด
สัมมนาทางการตลาด
สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การวิจยั ทางการตลาด
แผนการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
2(90)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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เอกสารหมายเลข 4
ผลงานทางวิชาการ
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ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการ
1. อาจารย์ พวงทิพย์ หนูเจริญ
1.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

อาจารย์

ชื่อสถาบัน

ชื่ อปริญญา
วท.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร์ )
บธ.ม. (การตลาด )

วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

MKRT1101 หลักการตลาด

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

MKRT3106 การตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2520
2545

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

MKRT4901 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิง
บูรณาการ
3(3-0-6)
MKRT3105 ตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

1.4 ผลงานทางวิชาการ
1.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ไม่มี
1.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2520
อาจารย์ประจํา วิทยาลัยครู นครศรี ธรรมราช
พ.ศ. 2531 - ปั จจุบนั อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2547 – ปั จจุบนั
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. อาจารย์ อรนี บุญมีนิมิตร
2.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่ อปริญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ศศ.บ. ( บริ หารธุ รกิจ )
บธ.ม.( การตลาด )

ชื่อสถาบัน

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้

2536
2541

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

MKRT4103 การตลาดสี เขียว
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6) MKRT4903 แผนการตลาด
3(3-0-6) MKRT3401 การจัดการด้านการขาย

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
อรนี บุญมีนิมิตร.(2553). การตลาดสี เขียว . วิทยาการสาร, หน้า 33-38
อรนี บุญมีนิมิตร.(2553). การตลาดสี เขียว โอกาส และความท้าทาย. เอกสารการประชุ ม
วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า 55-59.
2.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ.2554

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

พ.ศ.2549-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ.2550-2553

หัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ.2541-2545

กรรมการบริ หารโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ

2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2553

โครงการต้นกล้าวิจยั รุ่ นที่ 8

พ.ศ. 2552

เทคนิคการสอนด้านบริ หารธุ รกิจ ณ Eastern Institute of
Technology ประเทศนิวซีแลนด์

พ.ศ. 2545

หลักสู ตรMini MBA. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. อาจารย์ สิทธิ วงศ์ ทองคํา
3.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
3.2 ประวัติการศึกษา

อาจารย์

ระดับ
ชื่ อปริญญา
ปริญญา
ปริ ญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (การตลาด )

ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

หน่ วยกิต

2539
2543

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

MKRT4302 การจัดการออร์ กาไนเซอร์ 3(2-2-5)

MKRT4902 การวิจยั ทางการตลาด

3(2-2-5)

MKRT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการตลาด 3(3-0-6)

MKRT3402 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3(3-0-6)

3.4 ผลงานทางวิชาการ
3.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
สิ ทธิ วงศ์ทองคํา.(2549) เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิจัยตลาด. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
3.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2540– ปั จจุบนั เลขานุการหลักสู ตรการบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ.2540 – ปั จจุบนั นักวิจยั อิสระ
3.4.3 ผลงานวิจยั
สิ ทธิ วงศ์ทองคํา.(2549). ทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทยในการใช้ บัตร
เครดิต ในเขตกรุ งเทพมหานคร.กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
----------------------.(2550). การจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพือ่ สร้ างความมีส่วนร่ วมในการ
เรียนวิชาการจัดกิจกรรมทางการตลาดของนักศึกษาชั้ นปี ที่4.กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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----------------------.(2551).รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ.กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
----------------------.(2552).ปัญหาและแนวทางแก้ ไขระบบงานอาจารย์ ที่ปรึกษา.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
----------------------.(2553).ความต้ องการพืน้ ฐานของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
4.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่ อปริญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

ศศ.บ. ( บริ หารรัฐกิจ )
บธ.ม.( การตลาด )
ค.ด. ( การอุดมศึกษา )

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

ม.รามคําแหง
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527
2537
2547

4.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต

MKRT2104 การจัดการการจําหน่าย 3(3-0-6)
MKRT2102 การจัดการการตลาด

3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

MKRT3403 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
3(3-0-6)
MKRT 3305 การตลาดเพื่อเครื อข่ายสังคม
3(3-0-6)

4.4 ผลงานทางวิชาการ
4.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
จุฑาทิพย์ ภารพบ.(2541).เอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะการขาย.
นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช.
------------------------(2542).เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริ หารตลาด
นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช.
จุฑาทิพย์ ภารพบ และคณะ. (2544).เอกสารประกอบการสอนนโยบายผลิตภัณฑ์
และราคาการโฆษณาและส่ งเสริมการขาย.นครศรี ธรรมราช:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช .
------------------------(2548). ข้ อมูลย้อนกลับ 360 องศา เพือ่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารคณะวิทยาการจัดการ(หน้า
1- 10).นครศรี ธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ.2538-2539
พ.ศ.2540-2542
พ.ศ.2542-2543
พ.ศ.2542-2543
พ.ศ.2550-2552
พ.ศ. 2545 – มีนาคม 2553
พ.ศ.2551-มีนาคม 2553
มีนาคม 2553-ปั จจุบนั

เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี ธรรมราช
หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
เลขานุการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี ธรรมราช
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรี ธรรมราช
ประธานหลักสู ตรการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
กรรมการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

4.4.3 ผลงานวิจยั
จุ ฑ าทิ พ ย์ ภารพบ.(2546 ). กลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมวิ จั ย ของอาจารย์ .
(ผูช้ ่วยนักวิจยั ) กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
------------------------.(2546). Development of 360 Feedback System for Human
Resource Management for Faculty of Rajabhat Institues. SEAAIR 2003
Conference Bangkok Thailand.
จุฑาทิพย์ ภารพบและคณะ. (2550) แนวทางการกําหนดกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย
ชีวภาพแบบมีส่วนร่ วม : กรณีศึกษากลุ่มชุ มชนปุ๋ ยหมักชี วภาพ อําเภอหัวไทร กรุ งเทพฯ: สํานัก
งานวิจยั แห่งชาติ. จ.นครศรี ธรรมราช.
------------------------(ผูว้ ิจยั ร่ วม).(2551) การพัฒ นารู ปแบบการสอนแบบเกมในการ
จั ด การเรี ย นการสอนสายวิช าการตลาด (ศึ ก ษาเฉพาะกรณีศึ ก ษากลุ่ ม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กลุ่มภูมิศาสตร์ ภาคใต้ ) ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา.
------------------------(ผูว้ จิ ยั ร่ วม).(2553) การวิจัยแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ จัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิต
เห็ดโคนญีป่ ุ่ นตามกระบวนการวิสาหกิจชุ มชน ในตําบลกําเนิดนพคุณ และตําบลขามทะเลสอ .
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ.2538
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

การเป็ นวิทยากร

พ.ศ. 2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551

หลักสู ตรการตลาด มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ ล ประเทศอังกฤษ 1 เดือน
ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย ประเทศออสเตรเลีย
ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการ และสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยามและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อบรมหลักสู ตร PBL จัดโดยสํานักงานการอุดมศึกษา
ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัย
ปั กกิ่ง ประเทศจีน
อบรมหลักสู ตร The 360 degree Marketing Program จากศูนย์พฒั นา
กลยุทธ์ทางธุ รกิจ
ศึกษาดูงานการจัดการธุ รกิจ มหาวิทยาลัย ประเทศเวียดนาม
ศึ ก ษาดู ง านการจั ด การธุ รกิ จ และศึ ก ษาดู ง านด้ า นหลั ก สู ตร
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงาน การจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ และแนวทางการจัดทํา โครงการความร่ วมมือ
มหาวิทยาลัยเคียงฮี ในประเทศเกาหลีใต้
อบรมหลัก สู ต รผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

วิทยากรอบรมเรื่ อง เทคนิ คงานบริ การทางการตลาด ให้กบั บุคลากร
โรงพยาบาลมหาราช
วิทยากรอบรมเรื่ อง จิตวิทยาในการให้บริ การ ให้กบั องค์การสวนยาง
จังหวัดยะลา
วิทยากรอบรมเรื่ อง การเขียนแผนธุ รกิจ ให้กบั บุคลากร สาธารณสุ ข
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิ ท ยากรอบรมเรื่ อ ง การวางแผนการตลาด ให้ ก ับ กลุ่ ม แม่ บ ้า น
ผลิตภัณฑ์กระจูด อําเภอชะอวด
วิทยากรอบรมเรื่ อง Below the line Strategiesให้กบั
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตใต้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. อาจารย์ อธิรินทร์ รัฐกิจวานิชย์
5.1 ตําแหน่งทางวิชาการ
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

ชื่ อ-นามสกุล
บธ.บ. ( การตลาด )
บธ.ม. ( การตลาด )

ม.อัสสัมชัญ
ม. รามคําแหง

5.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

หน่ วยกิต

2541
2548

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

MKRT3106 การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและ MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ขนาดย่อม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MKRT1102 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6) MKRT3103 การจัดการค้าปลีกและการค้าส่ ง
3(3-0-6)
5.4 ผลงานทางวิชาการ
5.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ไม่มี
5.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2539
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนําผลิตภัณฑ์ บริ ษทั THAI ULTIMATE CAR
(TUC) CO., LTD.
พ.ศ. 2543
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนําผลิตภัณฑ์ บริ ษทั DIETHELM CO.,&LTD.
(INFANT MILK)
พ.ศ. 2543
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนําผลิตภัณฑ์ บริ ษทั L’OREAL THAILAND
CO.,LTD. (THAILAND)
พ.ศ. 2545
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนําผลิตภัณฑ์ บริ ษทั MAPA SPONTEX CO.,LTD.
(THAILAND)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552

5.5 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

BASIC SALES COURSE. THAI ULTIMATE CAR CO., LTD.
SALES TECHNIQUES FOR SUCCESS I&II.
BETTER THAN THE BEST. PROCESSED BY OUTSOURCE
TRAINING CENTER, DIETHELM CO., LTD
WE WILL WIN.EQ.COM.PROCESSED BY CELEMI’S APPLES
& ORANGES
อบรมการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

