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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
: Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

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

3. วิชาเอก
การตลาด
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กําหนดเปิ ดสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2552
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการสภามหา วิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย าอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสู ตร เมื่อ วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จะมีความพร้อมเผยแพร่ หลักสู ตรที่มี คุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาการตลาด ในปี การศึกษา 2557 หลังเปิ ดดําเนินการสอน
2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดสามารถนําความรู้ทางการตลาดไปใช้ประกอบอาชีพได้ท้ งั ภาคราชการและ
เอกชนตลอดจนอาชีพส่ วนตัว อาชีพต่างๆ ที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาด ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด นักการตลาด เจ้าของธุ รกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผน
และบริ หารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มการตลาด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กระจายสิ นค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจยั ตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารงาน
ขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึ กอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการตลาด ที่ปรึ กษาองค์กรธุ รกิจ
นักวิชาการ นักวิจยั ธุ รกิจ เป็ นต้น
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการตลาด
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
1 3-1019-00124-38-0
2 4-1599-00002-33-6

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์
นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี

5 3-1002-02517-53-9

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

6 3-1022-00535-63-9

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุ นนั ต์

3 3-1021-01023-80-0
4 3-1018-00177-17-1

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
นางสาวสุภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2534
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2535
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2527
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2535
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง), ม.รามคําแหง, 2527
M.B.A. (Business Administration), Tarleton State University, 2524
บช.บ.(การบัญชี ), ม.หอการค้าไทย, 2522
วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู , ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม, 2537

10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นหลัก และอาจมีสถานีทดลองภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากการพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรวดเร็ ว เป็ นเหตุให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อสังคม การบริ หารจัดการองค์ความรู ้เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็ น สิ่ งจําเป็ น การตอบสนองอย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554 ) มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็ง การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมตระหนักรู ้ปัญญาและมีความรู ้ ความสามารถเชิงเศรษฐกิจวิเคราะห์และมีศกั ยภาพใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จึงเป็ นความต้องการเร่ งด่วน เพื่อตลาดแรงงานและสังคม ถือเป็ นหน้าที่
หลักของสถาบันอุดมศึกษา
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การขยายขอบเขตของสังคมสู่ การเป็ นโลกาภิวตั น์ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสํานึกและทัศนคติ
ในทุกมิติของสังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก การเชื่อมโยงด้วยระบบข่าวสาร
และการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ เป็ นกลไกสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความรู ้ ความคิดและบูรณาการกระบวนทัศน์
ทางวัฒนธรรมของสังคม ต ลาดแรงงานและสังคม จึงมีความมุ่งหวังบุคลากรทางการตลาดและทางธุ รกิจที่มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติเชิงจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกําลังคนและความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาด
12.1.2 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่นาํ มาสู่ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
12.1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นคว้า ทําวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู ้ที่เป็ นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และดํารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาไทยและต่างชาติ ที่สนใจด้านการตลาดให้มีโอกาสได้ศึกษามากขึ้น
12.2.2 มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของสังคมในประเทศ
12.2.3 มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมี
ความพร้อมในการเรี ยนทุกด้าน
12.2.4 มหาวิทยาลัยต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ นผูน้ าํ เชิงวิชาการและการวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมหรื อชุมชน
12.2.5 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยนระหว่าง
สถาบันเพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาและแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/สาขาวิชาอืน่
รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ /สาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิชาหลัก การตลาด วิชาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า วิชาการจัดการราคา วิชาการจัดการช่องทางการตลาด วิชาการสื่ อสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ วิชากลยุทธ์การตลาด วิชา การวางแผนทางการตลาด วิชา การจัดการ การตลาด
วิชาการจัดการการค้าปลีก วิชาการจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
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13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอืน่
รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาเลือก
เสรี ดังต่อไปนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะอื่น
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาหลักการจัดการ วิชาหลักการบัญชี
เบื้องต้น วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 วิชาสถิติธุรกิจ วิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1 วิชา
ภาษาอังกฤษ ธุ รกิจ 2 วิชากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจและการภาษีอากร วิชาการจัดการการ ผลิตและ
ปฏิบตั ิการ วิชาการเงินธุ รกิจ และวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิชาเลือก ได้แก่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชา
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และวิชาการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ ในงานธุ รกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะหรื อสาขาวิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประกอบด้วย ประธานหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีหน้าที่
สําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน และบริ หารและดําเนินงานด้านวิชาการให้เป็ นไปตามแผนงาน รวมทั้งการ
ประสานงานกับคณะหรื อสาขาวิชาอื่นที่ให้บริ การสอน
และคณะหรื อสาขาวิชาอื่นที่รับบริ กา รสอนจาก
สาขาวิชาการตลาดในส่ วนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารธุ รกิจระดับวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและความ ต้องการของตลาดแรงงานในปั จจุบนั ควบคู่กบั การปลูกฝัง
บัณฑิต ให้เป็ นผู้มีจริ ยธรรม คุณธรรมและ ความรับผิดชอบต่อ ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม อันเป็ นรากฐานสําคัญ
ของความเจริ ญที่ยงั่ ยืนของสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนในด้านสาขาวิชาการตลาด เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับการศึ กษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิโดย ผสมผสานบริ หารธุ รกิจสาขาต่างๆ อย่ างมีคุณภาพ นําไปสู่ การประยุกต์หลัก วิชาการเพื่อ ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้
1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิต ด้านบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่มีเจตคติที่ดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
2) เพื่อผลิตบัณฑิต ด้านบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่มีความรู้ และทักษะ ทางด้านการตลาด ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทางด้านการตลาด สมัยใหม่ สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยใช้แนวคิดทางด้านการบริ หารธุ รกิจอย่างบูรณาการ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มี
ภาวะผูน้ าํ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขเพื่อ
การตัดสิ นใจ รวมทั้งสามารถสื่ อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- พัฒนาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต (การตลาด)ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของสกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- ดําเนินการทบทวนข้อกําหนด
เฉพาะของหลักสู ตรเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับ
มาตรฐานของ สกอ.
- ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
- พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของธุ รกิจ หรื อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน และการ
และผูป้ ระกอบการด้านการตลาด
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ตร
- พัฒนาคณาจารย์ในด้านการเรี ยน - ส่ งเสริ ม สนับสนุนคณาจารย์ใน
การสอน การวิจยั และการบริ การ การเพิม่ พูนความรู ้ดา้ นวิชาการ
วิชาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสบการณ์
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนให้ทาํ งานบริ การวิชาการ
แก่สังคม
- บูรณาการงานวิจยั และการ
พัฒนาองค์ความรู ้กบั การจัดการ
เรี ยนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารพัฒนาหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
- รายงานผลการประชุมของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ปริ มาณงานด้านอบรม สัมมนา
งานวิจยั และการบริ การวิชาการแก่
สังคม
- รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
- รายงานการประกันคุณภาพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ในสาขา
วิชาการตลาด
2.3.3 ปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ซ่ ึงจําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ในสาขาวิชาการตลาด
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิเทศให้กบั นักศึกษา การปรับตัวการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
2.4.2 มีอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผสู ้ อน ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษากับนักศึกษา อย่าง
สมํ่าเสมอในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2555
60
60 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสู ตร ปี ละ
2556
60
60
120 60 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
2557
60
60
60
180
2558
60
60
60
60
240
2559
60
60
60
60
240
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หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
2556
1,526,000.00 1,869,000.00
144,000.00 288,000.00
130,000.00 143,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00

ปี งบประมาณ
2557
2558
2559
2,212,000.00 2,279,000.00 2,262,100.00
432,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00
156,000.00
169,000.00 185,900.00
2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน

2555

1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
300,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 500,000.00
1.3 ทุนการศึกษา
50,000.00
1.4 รายจ่ายระดับ
25,000.00
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
875,000.00
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
925,000.00
รวม (2)
925,000.00
รวม (1) + (2)
1,800,000.00
จํานวนนักศึกษา
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
30,000.00

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

350,000.00
600,000.00
75,000.00
50,000.00

400,000.00
700,000.00
90,000.00
75,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

1,075,000.00

1,265,000.00

1,605,000.00 1,605,000.00

1,225,000.00
1,225,000.00
2,300,000.00
120
19,166.67

1,535,000.00
1,535,000.00
2,800,000.00
180
15,555.56

1,995,000.00 1,995,000.00
1,995,000.00 1,995,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
240
240
15,000.00
15,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกัน ที่ ได้เคยศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการ ณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อ
นับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาในมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์
การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของวา่ ด้วยการศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ใ นเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
96
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
48
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
15
หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6
หน่วยกิต
2.3.1) วิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3
หน่วยกิต
2.3.2) วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
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หมวดวิชาโท
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1
แทน คณะ
เลขตัวที่ 2, 3 และ 4
แทน สาขาวิชา
เลขตัวที่ 5
แทน ปี ที่ศึกษา
เลขตัวที่ 6 และ 7
แทน ลําดับวิชา
- รายวิชา ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9
หน่วยกิต
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุ นทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชา สั งคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments

6
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.4) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

9
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business Communication in English 2
3000204
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจและ
การภาษีอากร
Business Laws and Taxation
3001100
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3001211
การจัดการการตลาด
Marketing Management
3001312
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
Quantitative Analysis for Marketing
3002100
หลักการจัดการ
Principles of Management
3004201
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management
3011100
หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting Principles
3011203
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
3011315
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3061102
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1

3(2-2-5)

96
หน่วยกิต
42
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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3061103

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1

3 (3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
48
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
3001201
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
3001301
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
3(3-0-6)
Product and Brand Management
3001302
การจัดการราคา
3(3-0-6)
Pricing Management
3001303
การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Channel Management
3001304
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
3001305
การตลาดระดับโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
3001306
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบ3(3-0-6)
ของธุ รกิจต่อสังคม
Marketing Ethics and Corporate Social Responsibility
3001307
กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
3001401
การวางแผนทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Planning
3001402
การวิจยั ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
3001403
สัมมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
3001212
การตลาดบริ การ
Service Marketing

15
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3001213
3001214
3001215
3001216
3001217
3001218
3001311
3001313
3001314
3001411
3001412
3001413
3001414
3001415
3002211
3004202

การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
3(3-0-6)
Advertising Management for Marketing
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
3(3-0-6)
Personal Selling and Salesmanship
การจัดการการส่ งเสริ มการขาย
3(3-0-6)
Sales Promotion Management
การจัดการการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
Public Relations Management for Marketing
การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Management
การจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Relationship Management
ปัญหาพิเศษทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Special Problem
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
3(3-0-6)
Agricultural and Cooperative Marketing
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Social and Environmental Marketing
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Information System
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
3(2-2-5)
Current Issues in Marketing
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Innovation
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
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3005101

การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ ในงานธุ รกิจ
Application Software in Business

3(2-2-5)

2.3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6
หน่วยกิต
3001431
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด 3(2-2-5)
Pre-internship in Marketing
3001432
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
3(0-300-0)
Internship in Marketing
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ ยาโดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยน มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จ
หลักสู ตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
1) สาหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาการตลาด
นิสิต นักศึกษา ที่เรี ยนในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชาการ ตลาดเป็ นวิชา
โท ต้องเลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้รวม 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
3001100
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
3001201
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
3001301
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
3(3-0-6)
Product and Brand Management
3001302
การจัดการราคา
3(3-0-6)
Pricing Management
3001303
การจัดการช่องทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Channel Management
3001304
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
3001401
การวางแผนทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Planning
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สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เรี ยนในหลักสู ตรที่มีการกําหนดรายวิชา 3001100 หลักการตลาด เป็ น
วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรื อวิชาบังคับเรี ยนในหลักสู ตร มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชาการ ตลาดเป็ นวิชาโท ให้
เลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือตามที่กาํ หนดไว้ 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต
2) สาหรับนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการตลาดทีต่ ้ องการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอืน่
นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการ ตลาด ที่ ตอ้ งการเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาอื่น ๆ สามารถเลือก
ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชาที่เปิ ดกลุ่มวิชาโทตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัได้ย
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3
และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสู ตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก
3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาการตลาดจัดแผนการเรี ยนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรี ยนหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3001100
- หลักการตลาด
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3011100 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
3061102 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3000202 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3000204 - กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการภาษีอากร
3000201 - สถิติธุรกิจ

นก.
15
3
3
18

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3002100
- หลักการจัดการ
รวม

นก.
15
3
3
3
3

รหัสวิชา
3011203
3061103
3000203
3004201

3

3001211

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- การเงินธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
- การจัดการการผลิตและ
ปฏิบตั ิการ
- การจัดการการตลาด

นก.
15
3
3
18

นก.
15
3
3
3

3
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3001201

วิชาบังคับ
- พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

3
3

รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3001312 - การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทาง
การตลาด
3011315 - การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาบังคับ
3001302 - การจัดการราคา
3001303 - การจัดการช่องทางการตลาด
3001304 - การสื่ อสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการ
3001306 - จริ ยธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
3001401
3001402
3001403

3001431

- การวางแผนทางการตลาด
- การวิจยั ทางการตลาด
- สัมมนาทางการตลาด
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการตลาด
รวม

3
3
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วิชาบังคับ
3001301 - การจัดการผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้ า
รวม

18

นก.
6
3

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
3001305 - การตลาดระดับโลก

นก.
6
3

3
12
3
3
3

3001307 - กลยุทธ์การตลาด
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 1

3
3
3
3
3

3

วิชาเลือกเสรี 2

3

18

รวม

21

นก.
9

รหัสวิชา
3001432

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด

นก.
3

3
3
3
3
3
3
18

รวม

3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา การ
บริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ

2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ
สรุ ปความ วิเคราะห์ ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่ งสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม
นําเสนอข้อมูลเป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่านและ
เขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรี ยนภาษาและ
ใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข

2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3 (3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา
การออกเสี ยง / การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
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2002102

สุ นทรียนิยม
3 (3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่
ของต้นกําเนิด พัฒนาการ วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุ นทรี ยภาพ ในระดับรําลึก
ระดับ
ความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ ง

2003101

สั งคมไทยและสั งคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง ยุคโลกาภิวตั น์
โดยศึกษา สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนิน
ชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก

2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมที่ใช้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแว ดล้อมใน
ปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม

4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชี วติ
3 (2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในการสื่ อสารและการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแลรักษาสุ ขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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4004102

การคิดและการตัดสิ นใจ
3 (2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และ
คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน

4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3000201

สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ มประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่าการ
ทดสอบสมมุติฐาน กา รทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพารา
เมตริ ก การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจ

3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุ รกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์และหลักการใช้
คําพูดในเชิงธุ รกิจ คําศัพท์ทางธุ รกิจต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มของตําแหน่งงานและ
หน้าที่การทํางานต่างๆ รู ปแบบการสนทนาทางโทรศัพท์ การเลื่อนตําแหน่งงาน รู ปแบบการ
ติดต่อประสานงานต่างๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น ประกาศต่างๆ
การเขียนจดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอราคาและการสั่งซื้ อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและ
กระบวนการสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ

21

3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Communication in English 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุ รกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในการทําการค้าใน
ประเทศและระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า -ส่ งออก การ
พาณิ ชย์นาวี ธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจโรงแรม โดยจะศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การ
เขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่างๆ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการ
ดําเนินธุ รกิจ อินเทอร์ เน็ตระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุ รกิจ การเขียน
จดหมายแสดงความไม่พอใจ

3000204

กฏหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
3 (2-2-5)
Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุ รกิจ ได้แก่ รู ปแบบองค์กรธุ รกิจตาม
กฎหมายไทย ลักษณะกฎหมายและการชําระบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมท าง
ธุ รกิจ หลักกฎหมายซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัว๋ เงิน รวมทั้งศึกษา
เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หลักการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จ
เฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และภาษีป้าย ความรับผิดชอบและคุณธรรม
ของบุคคลและองค์กรธุ รกิจในการเสี ยภาษี

3001100

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวความคิดทางการตลาด
ระบบการตลาด สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด และคุณธรรมจริ ยธรรมของนักการตลาด
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3001211

การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
ความสําคัญของการจัดการตลาด บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การจัดองค์กร
การตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธี
ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่
งเสริ มการตลาด การ
ประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด

3001312

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis for Marketing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ และ 3001100 หลักการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การจัดซื้ อสิ นค้า และการใช้
เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ เชิงปริ มาณ การวิเคราะห์การจัดการสิ นค้าคงคลัง เทคนิคการตั้งราคา
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การขนส่ ง การพยากรณ์และการมอบหมายงาน

3002100

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการจัดการ วิวฒั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการบริ หาร
สภาพแวดล้อมทางการจัดการและหน้าที่ทางการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
นําและการควบคุม โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ดงั กล่าว แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษ ย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล รวมทั้ง
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร

3004201

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการผลิต
การจัดการคุณภาพ การบริ หารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผน
กําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
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3011100

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Accounting Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุด
บัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี ความซื่อสัตย์ใน
การจัดทําบัญชี การทํางบการเงินของกิจการให้บริ การและกิจการซื้ อมาขายไปและกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมในการทําบัญชี

3011203

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและ
ความสําคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุ รกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุ รกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิม่ ทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั น
ผล

3011315

การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนปริ มาณ -กําไร การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ ก ารจัดทํารายงานตามส่ วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการจัดการ

3061102

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปของค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
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3061103

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมาย และความสําคัญ ของเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่ วนร่ วมของการบริ โภค การออม
การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3001201

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค แนวความคิด ทฤษฎี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แบบจําลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

3001301

การจัดการผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้ า
3 (3-0-6)
Product and Brand Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิดและนโยบ ายการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า การกําหนดกล
ยุทธ์การจัดส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุภณั ฑ์ นโยบายตรา
สิ นค้า การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาตราสิ นค้าและการสร้างภาพลักษ
ณ์ตราสิ นค้า บทบาทและ
ความสามารถของหน่วยงานการตลาดในด้านการบริ หารตราสิ นค้าและการสร้างภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ไขภายใต้หลักจริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3001302

การจัดการราคา
Pricing Management

3 (3-0-6)

วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับราคา การกําหนดนโยบายราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
กําหนดราคา กลยุทธ์การกําหนดราคา การวางแผนและการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกําหนดและ
การเปลี่ยนแปลงราคา การพิจารณาใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเส ริ มการตลาดและการ
บริ หารราคาให้สอดคล้องกับส่ วนประสมการตลาดอื่น ๆ การวางแผนกําไรจากการกําหนด
ราคาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการตลาดของธุ รกิจ
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3001303

การจัดการช่ องทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Channel Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของช่องทางการตลาด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง
การตลาด ภายใต้สภาพแวดล้อมช่องทางการตลาด สถาบันคนกลาง การพัฒนาภายใต้
สภาพแวดล้อมช่องทางการตลาด ด้วยการออกแบบภายใต้สภาพแวดล้อมช่องทางการตลาด
อย่างสอดค ล้องกับส่ วนประสมทางการตลาดอื่นๆ และการจัดการความขัดแย้ง ความร่ วมมือ
ระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการจัดส่ งกําลังบํารุ งทางการตลาดเพื่อ
ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม

3001304

การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communications
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
แนวคิด ลักษณะทัว่ ไป ความสําคัญของการสื่ อสาร กระบวนการสื่ อสารทางการ
ตลาด ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการวางแผนการสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ การวางแผน
การกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีการส่ งเสริ มการตลาดทั้งการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การ
ขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านอื่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

3001305

การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
Global Marketing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุ รกิจการตลาดระดับโลก แนวความคิดการตลาด
ยุคโลกาภิวตั น์ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดระดับโลก แนวทางการ
เข้าสู่ ตลาดระดับโลก การลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลก พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในตลาดระดับโลก วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนินงานด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ โดยใช้หลักจริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ
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3001306

จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม
3(3-0-6)
Marketing Ethics and Corporate Social Responsibility
ทฤษฎี แนวคิด ที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้งการสร้าง
จริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ และการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
จริ ยธรรมของพนักงาน และบุคลากรทางการตลาด โดยใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ รวมถึง
แนวคิดของธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม และการกํากับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคม
และสิ่ งแวดล้อม

3001307

กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การใช้กลยุทธ์สาํ หรับส่ วนตลาดแบบต่างๆ
กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็น
แนวทางและชั้นเชิงทางการตลาด เพื่อนําหลักการไปประยุกต์กบั งานอ าชีพทางธุ รกิจได้โดยใช้
กรณี ศึกษา

3001401

การวางแผนทางการตลาด
3 (2-2-5)
Marketing Planning
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาดโดยทําการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาดทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการวางแผนทางการตลาด การกําหนดกลยุทธ์และ
ยุทธวิธีทางการตลาด เพื่อการจัดทําแผนการตลาดโดยการใช้กรณี ศึกษา

3001402

การวิจัยทางการตลาด
3 (2-2-5)
Marketing Research
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ และ 3001100 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั การตลาดที่มีต่อธุ รกิจ ประเภท เทคนิคและ
เครื่ องมือในการวิจยั การตลาด กระบวนการวิจยั ทางการตลาด การฝึ กทํางานวิจยั ทางการตลาด
เฉพาะกรณี การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เริ่ มตั้งแต่การออกแบบการวิจยั การเก็บข้อมูล การ
ใช้สถิติเพื่อการวิจยั การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลวิจยั ภายใต้หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั
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3001403

สั มมนาทางการตลาด
3 (2-2-5)
Seminar in Marketing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3001100 หลักการตลาด
แนวคิดการดําเนินงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุ รกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็ จและความล้มเหลว ตลอดจนปั ญหาต่างๆ และแนวทาง
แก้ไขขององค์กร เรี ยนรู ้และฝึ กการนําความรู ้มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไข โดยใช้วธิ ี การ
ระดมสมองและการอภิปรายกลุ่มเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนการปฏิบตั ิงานกับองค์กรภายนอก
ในอนาคตโดยยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม

3001212

การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย และความสําคัญของตลาดบริ การ ประเภทของตลาดบริ การ การวิเคราะห์
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริ การประเภทต่างๆ การวางแผนและการกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดบริ การ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของ
ธุ รกิจบริ การ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม

3001213

การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ ขอบเขตงานของผูบ้ ริ หารหน่วยงานขาย การจัดรู ปแบบ
และความสําคัญขององค์การฝ่ ายขาย การบริ หารบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวกับการขาย การจูงใจ
และการควบคุมนักขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์การขาย การกําหนด
โควตา และงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานนักขาย รวมทั้งการ
บริ หารงานขายยุคใหม่ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

3001214

การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
3 (3-0-6)
Advertising Management for Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการโฆษณา
รวมถึงผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการโฆษณาต่อสังคม ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย การ
กําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแผนงาน กลยุทธ์และยุทธวิธีการโฆษณาทางการตลาด
การรณรงค์สร้างสรรค์และการวางแผนการโฆษณา การวางแผนสื่ อโฆษณา การตัดสิ นใจด้าน
งบประมาณ และการประเมินผลการโฆษณา ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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3001215

การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
Personal Selling and Salesmanship
ระบบการขายโดยใช้บุคคลในฐานะเป็ นส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการขาย การใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการ
แก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย การ
ปรับปรุ งตนเองให้มี คุณสมบัติของนั กขายที่ดี การเรี ยนรู้จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนัก
ขาย รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

3001216

การจัดการการส่ งเสริมการขาย
3 (3-0-6)
Sales Promotion Management
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการส่ งเ สริ มการ
ขาย ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อ
กําหนดแผนงานและกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอื่น
และกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย การ
เลือกสื่ อ การตัดสิ นใจด้านงบประมาณและการประเมินผลการส่ งเสริ มการขาย โดยมุ่งใช้หลัก
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

3001217

การจัดการการประชาสั มพันธ์ ทางการตลาด
3 (3-0-6)
Public Relations Management for Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วั
ตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างงานประชาสัมพันธ์กบั กลยุทธ์
การตลาด การค้นหาแนวทางผสมผสานเครื่ องมือและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
นําไปปรับใช้ในโลกธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการประเมินผลภายใต้จรรยาบร รณ
วิชาชีพ

3001218

การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
Direct Marketing
หลักการ แนวคิดและประเภทของการตลาดทางตรง กระบวนการบริ หารการตลาด
ทางตรง การกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีการดําเนินการตลาดทางตรง ตลอดจนวิเคราะห์
ปั ญหาและกําหนดแนวทางแก้ไข โดยคํานึงถึงหลักจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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3001311

การจัดการการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
Retail Management
แนวทางการบริ หารการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีกและรู ปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่ที่
ตรงกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การเลือกทําเลที่ต้ งั การออกแบบและตกแต่ง การ จัดองค์การและ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารสิ นค้า การจัดซื้ อ การกําหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด
ตลอดจนการบริ การ ด้วยการบูรณาการโซ่อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้าปลีก
การเป็ นผูป้ ระกอบการค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3001313

การจัดการความสั มพันธ์ ทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Relationship Management
ความหมาย ขอบเขต แนวความคิด และความสําคัญของการบริ หารความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า คนกลาง ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปั จจัยภายในและภายนอกองค์การ การ
นํากลยุทธ์การบริ หารความสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อองค์การ การเลือกใช้เทคนิคและ
เครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผล

3001314

ปัญหาพิเศษทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Special Problem
ศึกษากรณี ตวั อย่างทางการตลาดของธุ รกิจประเภทต่างๆ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ส่ วนประสมทางการตลาด โอกาสทางการตลาด และปั ญหาเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข

3001411

การตลาดเกษตรและสหกรณ์
3 (3-0-6)
Agricultural and Cooperative Marketing
ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การ
รวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในประเทศ การกําหนดราคาตลาด ต้นทุนและส่ วนเหลื่อม
ทางการตลาด วิธีดาํ เนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้ อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การจัด
มาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรู ป การวางแผนต้นทุนการ
ผลิต วิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย การกําหนดราคา และการชําระราคาแก่สมาชิก การจัดหา
เงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทําสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจํากัดและปั ญหา
การตลาด
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3001412

การตลาดเพือ่ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Social and Environmental Marketing
แนวทางในการดําเนินธุ รกิจ เพื่อลดปั ญหาและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
โดยบูรณาการแนวความคิดการตลาดกับศาสตร์ ดา้ นนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และ
สังคมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้
อม รวมถึง
การศึกษากรณี ตวั อย่างธุ รกิจที่ดาํ เนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน

3001413

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Information System
แนวคิด หลักการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการพัฒนา
ระบบสา รสนเทศทางการตลาด วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการตลาด โดย
ครอบคลุมแนวคิดและเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และนําเสนอเพื่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

3001414

สถานการณ์ ปัจจุบันทางการตลาด
3 (2-2-5)
Current Issues in Marketing
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปั จจุบนั
รวมถึงกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ศึกษาปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกทางการตลาดเพื่อ
วิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการประยุกต์ความรู ้ทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดร่ วมสมัย

3001415

การสร้ างนวัตกรรมทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Innovation
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ทางการตลาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบรรจุภณั ฑ์ การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์
การกําหนดราคา การจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการสร้างการสื่ อสาร
แบบครบวงจรที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเพิม่ โอกาสความสําเร็ จในระยะยาว
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3002211

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ อง การวางแผนกําลังคน การสรร
หา คัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการ
ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการธํารง
รักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน

3004202

หลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวม ของการจัดการโลจิสติกส์ ของแต่ละกิจกรรมในโลจิสติกส์
และ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง กิจกรรม โลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการบริ หาร โซ่อุปทาน
การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ลูกค้าทุกกลุ่มจนถึงลูกค้ารายสุ ดท้าย การบริ หารทรัพยากรโลจิสติกส์
การให้ความสําคัญกับต้นทุนในโลจิสติกส์ การวางแผนเครื อข่าย และการประเมิน
ความสามารถของโซ่อุปทาน

3005101

การประยุกต์ ใช้ ซอฟท์ แวร์ ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Application Software in Business
คําสั่งและวิธีการใช้ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรมต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และกาใช้
งานโปรแกรมประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการ
นําเสนองาน และการฝึ กปฏิบตั ิ

3001431

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
3 (2-2-5)
Pre-Internship in Marketing
การ ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโน้มสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุ รกิจ โดยการใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง
การเตรี ยม
ความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิ กภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
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3001432

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
3 (0-300-0)
Internship in Marketing
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการตลาดในหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้
สถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์ และจัด
ให้มีการปัจฉิมนิเทศเ พื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา กําหนดให้จดั ทําโครงการพิเศษหรื อภาคนิพนธ์หรื อบัณฑิตนิพนธ์ ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา

3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร สาขาวิชาการตลาด
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1019-00124-38-0

2

4-1599-00002-33-6

3

3-1021-01023-80-0

4

3-1018-00177-17-1

5

6

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์
นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี

3-1002-02517-53-9

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

3-1022-00535-63-9

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุ นนั ต์

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
นางสาวสุภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2534
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2535
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2527
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2535
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง), ม.รามคําแหง, 2527
M.B.A. (Business Administration), Tarleton State University, 2524
บช.บ.(การบัญชี ), ม.หอการค้าไทย, 2522
วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู , ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม, 2537

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-8001-00403-66-0

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล

2

3-1018-01030-70-1

นางเอื้อมพร เธียรหิ รัญ

3

3-1018-00296-99-5

4

3-1021-00761-56-4

5

3-3299-00144-22-0

6

3-1898-00007-59-1

7

3-1005-00246-61-4

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

8

3-1022-00778-17-5

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นายกัมพล เชื้อแถว

9

4-1599-00002-33-6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

10

3-1019-00124-38-0

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์

11

3-1021-01023-80-0

12

3-1024-00281-37-1

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

13

3-1018-00177-17-1

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร

14

3-1014-00943-31-4

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

นายเกริ ก วยัคฆานนท์
นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์
นางรวงพร อิ่มผล
นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ
นายปรเมสฐ์ บุญศรี

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี
นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The University of Alabama, U.S.A,
2526
M.S in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois University, U.S.A., 2522
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) (เกียรตินิยม),มศว.ประสานมิตร, 2521
ค.บ. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515
Cert. (Concept Towards Modernization), IATSS Forum, Japan, 2532
กศ.ม.(การแนะแนว), มศว.ประสานมิตร, 2523
กศ.บ. (ชีววิทยา), มศว.มหาสารคาม, 2513
ค.ม. (การบริ หารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
วท.ม.(การจัดการป่ าไม้), ม.เกษตรศาสตร์ ,2528
วท.บ.(เกษตรศาสตร์ ), ม.เกษตรศาสตร์ , 2517
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), ม.เกษตรศาสตร์, 2528
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2517
บช.ม.(บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2524
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2552
วท.ม.( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์, 2533
ค.บ., ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),ม.รามคําแหง, 2524
Ph.D. ( Economics), University Utara Malaysia, Malaysia, 2551
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.เกริ ก, 2536
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคําแหง, 2526
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
บธ.ม.(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) ม.ธรรมศาสตร์,2548
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2535
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2527
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์,2534
บธ.บ.(การตลาด),ม.รามคําแหง, 2520
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2535
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ การคลัง), ม.รามคําแหง, 2527
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2545
M.P.S.(Educational Management), The University of the Philippines, Los
Banos, Philippines, 2529
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์ -อังกฤษ) (เกียรตินิยม), มศว.ปทุมวัน, 2522
M.B.A.(Business Administration), Tarleton State University, Texas, U.S.A.,
2524
บช.บ. (การบัญชี ), ม.หอการค้าไทย, 2522
บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
บช.บ.(การบัญชี ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

34
ที่
15

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1020-00210-60-4

16

3-3099-01845-13-2

17

3-1021-01320-81-2

18

3-1014-01278-40-3

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

19

3-1009-03466-27-2

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

20

3-1011-00231-11-4

อาจารย์

นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร

21

3-1015-00158-22-8

อาจารย์

นายอรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร

22

5-3505-90011-18-7

อาจารย์

นายธี ระวัฒน์ มิ่งขวัญ

23

3-100-202517-53-9

อาจารย์

นางสาวสุภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล

24

3-1022-00174-23-7

อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

25

3-7599-00867-06-0

อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน

26

3-1022-00535-63-9

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุนนั ต์

27

3-1021-01339-11-4

อาจารย์

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

28

3-4805-00410-30-6

อาจารย์

นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค

29

3-1021-01127-81-8

อาจารย์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์
นางนงนุช อุณอนันต์
นางเกษรา โพธิ์เย็น

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม.(การบัญชี ), ม.สยาม, 2539
บธ.บ.(การบัญชี ), ม.สยาม, 2525
บธ.ม. (การตลาด), ม.สยาม, 2541
ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2522
บธ.ม.(การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
บธ.บ.(การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวนดุสิต, 2537
พบ.ม.(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ ,
2539
ศศ.บ.(บริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2538
Ph.D.(Business Administration) (Finance), The University of Texas at
Arlington, USA, 2542
พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2538
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ) (เกียรตินิยม), ม.เกษตรศาสตร์, 2535
ศ.ม.( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2545
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ), ม.หอการค้าไทย, 2539
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2532
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
ค.บ.(เกษตรศาสตร์ ), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , 2525
วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู , ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550
M.B.A. (Finance & International Business), St. Thomas University, U.S.A.,
2540
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ,2537
คอ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2539
Cert., Basic Programmer, ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์, 2540
กศ.บ. (การศึกษา), มศว.ประสานมิตร, 2529
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม,2537
บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป) (การตลาด), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540
บธ.ม.(การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2546
บธ.บ. (การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2544
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์, 2548
อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม) (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

35
ที่
30

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1021-01425-00-2

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

31

5-1002-00225-40-5

อาจารย์

นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

32

3-1012-0746-83-7

อาจารย์

นางนิตยา มณี วงศ์

33

3-1001-00708-73-4

อาจารย์

นางสาวอารยา แสงมหาชัย

34

3-7701-00243-98-1

อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์

35

3-7109-00115-37-6

อาจารย์

นางสาวรัชนก ปัญญาสุพฒั น์

36

3-1101-00752-05-9

อาจารย์

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ

37

3-1021-00774-25-9

อาจารย์

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

38

3-3601-00400-18-5

อาจารย์

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ

คุณวุฒิการศึกษา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, 2547
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2552
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548
M.B.A.(Logistics Management), Royal Melbourne Institute of Technology,
Australia, 2541
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2532
M.B.A.(Business Administration), Australian Catholic University, Australia,
2533
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2525
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์, 2548
บช.บ.(การบัญชี ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2544
บธ.ม. (การประกอบการ), ม.ศิลปากร, 2554
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2548
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคําแหง, 2546
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคําแหง, 2538
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552
วท.บ. (ฟิ สิ กส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริ การ), ม.รามคําแหง, 2553
ศศ.บ. (การบริ หารงานทัว่ ไป), สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์, 2543

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1020-01323-44-5

2

3-1021-00767-17-1

3

3-1022-00614-21-1

4

3-1002-00007-61-4

5

1-1008-00034-80-2

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางนาฏยา แก้วอุทาน
นางบุหงา มณี ดาํ
นายสนัน่ มณี ดาํ
นางสาวสุวิมล สุวรรณปรี ชา
นางสาวสิ ริพร เดชปัญญาวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.บูรพา, 2547
ค.บ.(สังคมศึกษา), วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จ, 2519
ค.ม.(สถิติศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
ศ.บ. (สถิติเศรษฐศาสตร์ ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2513
M.S.(Mathematics), University of Philippines, Philippines, 2521
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์ ), มศว.ประสานมิตร, 2511
กศ.บ.(ธุรกิจศึกษา การตลาด), มศว.ประสานมิตร. 2522
วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ), ม.ศรี ปทุม, 2552
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), ม.ราชภัฏสวนดุสิต, 2548
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ที่
6

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1002-02517-52-1

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายวันชัย ปริ ญญาเศรษฐกุล

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2552
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2538

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาดเป็ นภาคบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี้
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจําเป็ นในการ
เรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2. บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาและออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ในการทําโครงงานหรื อวิจยั ในหลักสู ตรนี้มีอยูใ่ นรายวิชา การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่งเป็ นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางภาษาไทยในระดับบุคคลและมีรายงานที่ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนด อย่างเคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจยั รายบุคคลทางการตลาดที่มุ่งเน้นความรู ้และการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถบูรณาการความรู ้และสามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
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5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ติดต่อสถานประกอบการเพื่อ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ อีกทั้งมีตวั อย่างโครงการและงานวิจยั ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึ กวิชาชีพที่บนั ทึกในสมุดให้คาํ ที่ปรึ กษา โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
และประเมินผลจากบัณฑิตนิพนธ์ที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาและนําเสนอผลการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพต่อสาธารณชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตอาสา 1. ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเน้นการ
พัฒนาจิตตามแนวทางพุทธศาสนา
2. ความรู้ความสามารถด้านการ
2.รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยจัด
บริ หารธุ รกิจและการตลาดเพื่อนําไป
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและกําหนดให้มี
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ก่อนจบ
การศึกษาต่อ
การศึกษา
3. ด้านบุคลิกภาพ
3. มีการอบรมเรื่ อง การแต่งกาย มารยาทในการเข้าสังคม เทคนิ คใน
การสื่ อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ 4. กําหนดให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่ม
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
ในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
นําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การ
เข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
และส่ งเสริ มให้มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
5. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
5. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สารสนเทศ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา
ต่างๆ โดยเน้นการเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริ งและจาก
กรณี ศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิน ผลจากการทํา ความดี
เพื่อประโยชน์ ต่อส่ วนรวม และ
การเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่น
2. ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

กลยุทธ์ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมด้านความ
กตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุณ เช่น บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ในรายวิชา
ต่างๆ

2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความ ปลูกฝัง เรื่ องการปฏิบ ั ติตาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน การ
แต่งกาย การรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย และการ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึก
สาธารณะ

2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

จัดกิจกรรม เสริ มในรายวิชา
ต่างๆการสอน โดยเน้นการเป็ น
ผูใ้ ห้ มีจิตอาสา จิตสาธารณะใน
การบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

กลยุทธ์ การสอน
1. เน้นการสอนหลากหลาย
รู ปแบบ โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วม ใช้วธิ ี การบรรยาย อภิปราย
กรณี ศึกษา บทบาทสมมุติ การ
สาธิ ตตัวอย่าง การเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดู
งาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง ธุ รกิจ โดย
ใช้ศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมต่างๆ เช่น คําพูดที่
แสดงออก , การปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
พระคุณ
2. ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
1. ประเมินผลจากการ ตรงต่อ
เวลาเข้าชั้นเรี ยน และจากการส่ ง
งานที่ได้รับมอบหมาย ในเวลาที่
กําหนด
2. ประเมินผลจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง และ
รับผิดชอบต่อสังคม
ประเมินจากการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม และการมี
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การแสดงความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
2. ผลการอภิปราย ผล การแสดง
บทบาทสมมุติ ผลการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา และผลการศึกษาดู
งาน
3. ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ประเมินจากโครงการ
กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอ
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ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้

กลยุทธ์ การสอน
3. เชิญผู้ เชี่ยวชาญ
ที่มี
ประสบการณ์ตรง มา เป็ น
วิทยากร บรรยายในรายวิชา
ต่างๆ
2.2.2 มีความสามารถในการแสวงหา
กําหนดประเด็นหัวข้อให้ผเู ้ รี ยน
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ค้นคว้าและนํามาเขียนรายงาน
เพื่อนําเสนอผลการค้นคว้าใน
รู ปแบบต่าง ๆ
2.2.3 มีความสามารถในการจัดการความรู้ กําหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า
ให้เป็ นหมวดหมู่
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
แล้วนํามาวิเคราะห์จดั หมวด
ข้อมูล อย่างเป็ นระบบใน
รู ปแบบของการทํารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ 1. กําหนดประเด็นปั ญหาหรื อ
ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและให้
ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ที่เรี ยนมา
2.
การจัดส่ งนิสิตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาดในสถานประกอบการ
จริ ง

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายโดย
ใช้พลวัตแนวคิดทางด้าน การบริ หารธุ รกิจ
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
นวัตกรรม รวมทั้งสามารถบูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
5. ประเมินจาก การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคเรี ยน และ
สอบปลายภาคเรี ยน
ผลการนําเสนอรู ปแบบต่าง ๆ

ผลการจัดทํารายงานที่แสดงการ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

1.
ผลการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ความรู้ทางด้าน
การตลาดจากสถาน
ปร ะกอบการที่นิสิตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่นิสิตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า รายงาน การศึกษาค้นคว้า /
ความรู ้จากศาสตร์ ต่างๆ เพื่อ
ผลงาน/องค์ความรู ้ใหม่
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยใช้
ทฤษฎีดา้ นบริ หารธุ รกิจอย่าง
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ศาสตร์ ดา้ นการบริ หารธุ รกิจ
2.3.2 มีความสามารถในการสร้างมโน
ทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า
และสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ การสอน
บูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ฝึ กฝนการประยุกต์และ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
รวมทั้งการสร้างสถานการณ์
และปัญหา จําลองให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ และฝึ กแก้ปัญหา

2.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิง
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ

จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน ผลการแสดงความคิดเชิง
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดง สนับสนุน /โต้แย้งจากการ
ความคิดเห็น
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถทํางาน 1. กําหนดกลยุทธ์การสอน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. กําหนดให้ ผูเ้ รี ยน เข้าร่ วม
ประชุมและสัมมนา
กับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หารจัดการ กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
และมีภาวะผูน้ าํ
ร่ วมกันจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1
โครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
รายงานการศึกษาค้นคว้า
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

/

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสรุ ปรายงานผลการเข้า
ร่ วมประชุมสัมมนา

1. ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมในการจัดทํา
โครงการแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม
3. การจัดทําโครงการโดยผูเ้ รี ยน
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3 มีความสามารถ ในการ ทํางาน ด้าน 1. มอบหมายให้ผเู้ รี ยน ร่ วมกัน
การบริ หาร ธุ รกิจ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทํางานเป็ นทีม ในการจัด
โดยมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กิจกรรมต่างๆ ในสาขาวิชา
2. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนโ ดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด
2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
การมอบหมายงานและกิจกรรม
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ในรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินทักษะการ
ทํางานเป็ นทีม
2. แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน

1. การประเมินคุณภาพจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินการส่ งงานที่ตรงต่อ
เวลา

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ ความรู้ดา้ นการ 1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการ ทํางานด้าน 1. ประเมินผลการฝึ ก การทํางาน
บริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี
การบริ หารธุ รกิจในสภาพจริ ง ด้านการบริ หารธุ รกิจ
2. สถานการณ์จาํ ลองการทํางาน 2. ประเมินผลตามรู ปแบบและ
ด้านการบริ หาร ธุ รกิจ ใน หลักวิธีการทํางาน
องค์การ
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเองและ การนําเสนอรายงานและอ้างอิง
สารสนเทศ
นําเสนอผลการค้นคว้าโดยใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ มอบหมายงานให้ ผูเ้ รี ยน ใช้ รายงาน /การนําเสนอผลงานใน
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม ชั้นเรี ยนและในวงวิชาการด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน การตลาด และศาสตร์อื่นๆ ที่
การตลาดและศาสตร์อื่นๆ
เกี่ยวข้อง
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
ข่าวสาร

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มอบหมา ยงานให้ ผูเ้ รี ยน 1. ประเมินผล จากรายงานหรื อ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการ ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
บริ หารธุ รกิจและการตลาด ผ่าน 2. การนําเสนอผลงาน
สื่ อและช่องทางต่าง ๆ
2. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
วิจารณญาณ
และสามารถ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารได้
อย่างสร้างสรรค์

3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วนคือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จําแนกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่/ชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ าํ
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็ น 5 ด้านดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายทางการบริ หารธุ รกิจและศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
3) มีความสามารถในการทํางานด้านการบริ หารธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ ได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.ด้ านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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○
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○
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○





○
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○
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○
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รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการ
 ○  ○
สื่ อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
 ○  ○
การสื่ อสาร
ภาษาและ
   ○
วัฒนธรรมเพื่อน
บ้าน
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การพัฒนา
   
พฤติกรรมมนุษย์
สุนทรี ยนิยม
○ ○  
สังคมไทยและสังคม
   
โลก
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ○ ○ 
และสิ่ งแวดล้อม
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1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.ด้ านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา
1.1 1.2 1.3 1.4
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

การคิดและ
การตัดสิ นใจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บูรณาการ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพิน้ ฐานวิชาชีพ
3000201 สถิติธุรกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร
3001100 หลักการตลาด
3001211 การจัดการการตลาด
3001312 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
3002100 หลักการจัดการ
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3011203 การเงินธุรกิจ
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาบังคับ
3001201 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3001301 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
3001302 การจัดการราคา
3001303 การจัดการช่องทางการตลาด
3001304 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3001305 การตลาดระดับโลก
3001306 จริ ยธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
3001307 กลยุทธ์การตลาด
3001401 การวางแผนทางการตลาด
3001402 การวิจยั ทางการตลาด
3001403 สัมมนาทางการตลาด

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2

2.3 2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4
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○
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○
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○
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○
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○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
2.2.2) วิชาเลือก
3001212 การตลาดบริ การ
3001213 การจัดการการขาย
3001214 การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
3001215 การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
3001216 การจัดการการส่งเสริ มการขาย
3001217 การจัดการการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด
3001218 การตลาดทางตรง
3001311 การจัดการการค้าปลีก
3001313 การจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
3001314 ปั ญหาพิเศษทางการตลาด
3001411 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
3001412 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3001413 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3001414 สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
3001415 การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
3002211 การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์
3004202 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางธุรกิจ
2.3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3001431 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด
3001432 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
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หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่อง และนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการ
เรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี
ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึ กษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ ปริ ญญาที่
สู งขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(5) ประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ย น
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย /
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กําหนดแนวทางให้มีการเพิม่ พูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน และการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขา การบริ หารธุ รกิจและการตลาดเป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรูสร้
้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเป็ นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อต่างประเทศ หรื อการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาการบริ หารธุ รกิจและการตลาด
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสู ตรและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. อาจารย์สุภาพร
ปริ ญญาเศรษฐกุล
ประธาน
2. ผศ.สุ พรรณี

จองวิวฒั สกุล

กรรมการ

3. ผศ.ชริ นพร

กุลดิลกรัตน์

กรรมการ

4. ผศ.โฉมฉาย

จัน่ ถาวร

กรรมการ

5. ผศ.เสาวณี

เรื องไชยศรี

กรรมการ

6. อาจารย์เดือนเด่น

วสุ นนั ต์

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะ และอาจา รย์
ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 1.หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิง
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
ด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรื อระดับชาติ กับมาตรฐานที่กาํ หนดโดย
นิสิตสามารถก้าวทันหรื อ (หากมีการกําหนด)
หน่วยงานวิชาชีพด้าน
เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ 2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
การตลาด
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 3 ปี
2.หลักสู ตรมีความทันสมัย
การตลาด
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
และมีการปรับปรุ งอย่าง
2. กระตุน้ ให้นิสิตเกิดความ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ สมํ่าเสมอ
ใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรี ยนที่ เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชา ให้นิ สิตได้
3.จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
สร้างทั้งความรู ้
ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มี
ความสามารถในวิชาการ 4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อผูช้ ่วย แนวทางให้นิสิตได้ศึกษา
วิชาชีพที่ทนั สมัย
สอน เพือ่ กระตุน้ ให้นิสิตเกิดความใฝ่ รู ้
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง 5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ตนเอง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี 4.จํานวนและรายชื่อ
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มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ

และมีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ ในทาง
วิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านการตลาด
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้ไปศึกษาดู
งานในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดฐานข้อมูลทางด้านนิ สิต อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

ผูส้ นับสนุนและผูช้ ่วยสอน
5.จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจํา, ประวัติ
อาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
6.จํานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
7.ผลการประเมินการเรี ยน
การสอน อาจารย์ผสู้ อน และ
การสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้โดย
นิสิต
8.ฐานข้อมูลอาจารย์และ
นิสิตเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และ
นิสิต
9.ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯทุกๆ 2 ปี ,
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุกๆ 4 ปี
และบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ทุกๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทังงบประมาณแผ่
นดินและเงินรายได้เอจั
พื่ ดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน
้
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โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนกา รสอนในชั้นเรี ยน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อ
ด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดั บคณะมีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สาขาวิชาการตลาดมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริ การให้อาจารย์ และนิสิตได้คน้ คว้าใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่ วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อสําหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และทางคณะได้จดั
อุปกรณ์การสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเต อร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าหอสมุดกลาง
และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอก จากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอํานวย
ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้
อุปกรณ์สื่อการสอนของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ 1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนมัลติมีเดีย ที่มี
ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ทดลอง ทรัพยากร สื่ อและช่องทาง ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการสอน การ
การเรี ยนรู้ ที่เพียบพร้อมเพื่อ
บันทึกเพื่อเตรี ยมจัดส ร้างสื่ อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน สําหรับการทบทวนการเรี ยน
นอกห้องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู้ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลอง
ได้ดว้ ยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ที่มีเครื่ องมือทันสมัย และเป็ น
ประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือวิช าชีพในระดับสากล
เพื่อให้นิ สิ ต สามารถฝึ กปฏิบตั ิ
สร้างความพร้อมในการ

การประเมินผล
1.รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิ
สิ ต
ชัว่ โมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
และเครื่ องมือ ความเร็ วของระบบ
เครื อข่ายต่อหัวนิสิต
2.จํานวนนิ สิ ตที่ ลงเรี ยนในรายวิชา
เรี ยนที่ มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์
ต่างๆ
3.สถิติของจํานวนหนังสื อตําราและ
สื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การและสถิติ
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ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและ
ห้องปฏิบตั ิการทดลองเปิ ด ที่มีท้ งั
เครื่ องคอมพิวเตอ ร์ และพื้นที่ที่
นิ สิต สามารถศึก ษาทดลองหา
ความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง ด้วย
จํานวนและประสิ ทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ ก ารทั้ง
หนังสื อตํารา และสื่ อดิจิทลั เพื่อ
การเรี ยนรู ้ท้ งั ห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีเครื่ องมือทดลอง เช่น
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุ ปกรณ์
เครื อข่าย เพื่อให้นิ สิ ตสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิการในการบริ หารระบบ

การใช้งานหนังสื อตํารา สื่ อดิจิทลั
4.ผลสํารวจความพึงพอใจของนิ สิต
ต่อการให้บริ การทรัพยากรเพื่อการ
เรี ยนรู้และการปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ขมหาวิ
อง ทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายต ามหลักสู ตร เพื่อผลิต บัณฑิต ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิ
ให้กบั นักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่า กึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรื อ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมง
จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ้ดาการตลาด
้น
หรื อการบริหารธุ รกิจ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการในวิชา
ที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึ กษาทางวิชาการให้แก่นสิ ิ ตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรี ยน สามารถ
ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึ กษาทาง
วิชาการให้แก่นิสิ ต และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้
ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต
การอุทธรณ์ ของนิสิต
กรณี ที่นิ สิ ต มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้องขอดู
กระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังค นสาขาวิชาการตลาดนั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคน ในด้านนี้ และได้
กําหนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี- ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดย
ความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนําข้อมูล
มาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนิ สิต
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ .2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
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7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดขอ งประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .3
และมคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินกา รของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา / /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตร ฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ .3 และมคอ.4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ
50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ





วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )
ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา































61

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา













































10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี )ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี





11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0





6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 ปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรื อวิชาชีพอย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนคว รมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะ ผูส้ อนหรื อระดับ สาขาวิชาและ/หรื อการ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีก ารสอน ส่ วนหลังการสอนควรมีการวิเครา ะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนิสิต
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทํา โดยรวบรวมปัญหา /ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนิสิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
และ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนกา รสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญ า
ตรี สาขาวิชาการตลาด และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง หลักสู ตร
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิ สิต ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2520

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2544 - 2550
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั
นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง กรมการฝึ กหัดครู พ.ศ. 2521 – 2534
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
ชริ นพร กุลดิลกรัตน์และคณะ. (2550). แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ มหาวิทยาลัยวิจยั ที่มี
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
หนังสื อ/ตารา
1. ชรินพร กุลดิลกรัตน์. (2549). การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ชรินพร กุลดิลกรัตน์. (2549). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การขายส่ งและการขายปลีก
การบริ หารการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย
การวิจยั ตลาด
การบริ หารการขาย
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
การตลาดเพื่อสังคม
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการขาย
การจัดการช่องทางการตลาด
การจัดการการค้าปลีก
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การจัดการการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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2.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2527

นางสุ พรรณี จองวิวฒั สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน หัวหน้าโปรแกรมวิชาการตลาด : พ.ศ. 2552
หัวหน้าโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ : พ.ศ. 2548 – 2551
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล . ( 2548). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน : กรณี พนักงานระดับ
หัวหน้าในสายการผลิตของธุ รกิจตัดเย็บเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร.
กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
หนังสื อ/ตารา
1. สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล. (2542). พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
2. สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล. (2542). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการส่ งเสริ มการตลาด
การบริ หารการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
ปัญหาพิเศษทางการตลาด
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การตลาด
การวางแผนทางการตลาด
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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3.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2527

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจยั การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พศ. 2554
เลขานุการโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ บัณฑิตวิทยาลัย พศ. 2554 – ปัจจุบนั
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ พศ. 2541 - 2550
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด บริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ การประกันคุณภาพ

ผลงานวิจัย
1. โครงการวิจยั การจัดการความรู้ของการพัฒนาอาชีพนวดไทยในชุมชน (9 ชุมชน) รอบบริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ทุน สกอ. (2549)
2. ช่องทางการหางานทําของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2551)
หนังสื อ/ตารา
1. เสาวณี เรื องไชยศรี . ( 2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริ การ

. กรุ งเทพ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2. เสาวณี เรื องไชยศรี . (2553). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การวิจยั ตลาด
กลยุทธ์การตลาด
การบริ หารผลิตภัณฑ์
การบริ หารราคา
การบริ หารค้าปลีก
การบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการาคา
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
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4.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2522

Master of Business Administration สาขา M.B.A.
มหาวิทยาลัย Tarleton State University
บัญชีบณั ฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทางาน อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2530 - ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา
1. โฉมฉาย จัน่ ถาวร . ( 2549). การตลาดระหว่างประเทศ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
2. โฉมฉาย จัน่ ถาวร . ( 2549). การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การตลาดระหว่างประเทศ
สัมมนาทางการตลาด
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การส่ งเสริ มการขายและการตลาดกิจกรรม
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
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การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การตลาดระดับโลก
สัมมนาทางการตลาด
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
การจัดการการส่ งเสริ มการขาย
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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5.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางสาวสุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2550

วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ทางาน ประธานสาขาวิชาการตลาด : พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด : พ.ศ. 2550 – 2552
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
1. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล . (2550). การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวติ การทํางานของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล และคณะ. (2550). วิถีชีวติ แรงงานประมงต่างด้าว : กรณี ศึกษาลูกเรื อ
ประมงสัญชาติพม่าในชุมชนชาวประมง เขตจังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
3. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล . (2549). บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการมี
ส่ วนร่ วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

73

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การบริ หารการโฆษณาทางการตลาด
ศิลปะการขาย
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
การบริ หารผลิตภัณฑ์
การตลาดทางตรง
การขายส่ งและการขายปลีก
การบริ หารการขาย
การตลาดบริ การ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
การจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
การตลาดทางตรง
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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6.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537

นางสาวเดือนเด่น วสุ นนั ท์
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทางาน
สอนในคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา

-

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การตลาดบริ การ
การสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดทางตรง
การขายส่ งและการขายปลีก
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การตลาดบริ การ
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดทางตรง
การจัดการการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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ภาคผนวก ข
ประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา
1.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2516

นางสุ นนั ทา เลาหนันทน์
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 (สาขาบริ หารธุ รกิจ)
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Certificate in Concept towards Modernization Process in Japan จาก IATSS
Forum, Japan หลักสู ตร 3 เดือน (ทุน IATSS)
ปริ ญญาเอก Ph.D (การวางแผนและการจัดการ) มหาวิทยาลัย The University of
Alabama (ทุนรัฐบาล)
MS in Ed. (การบริ หารการศึกษา) มหาวิทยาลัย Southern Illinois University
(ทุนรัฐบาล)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
1. อดีตกรรมการสภาวิชาการสภาสถาบันราชภัฏ
2. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร
3. ผูท้ รงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ ของกรมการฝึ กหัดครู /
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531
4. คณะอนุกรรมการดําเนินงานการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รวม 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการด้านบริ หารธุ รกิจ และ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2531-ปัจจุบนั
6. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาการจัดการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
8. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
9. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารราชนคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
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10. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
11. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
13. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การบริ หารธุ รกิจ / การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผลงานวิจัย
สุ นนั ทา เลาหนันทน์. (2553). ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อองค์ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ได้รับอุดหนุนการวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา).
---------. (2554). คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการและทัศนคติต่อการเป็ นผู้ประกอบการของนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ (การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ได้รับอุดหนุน
การวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา).
---------. (2554). ศักยภาพการเป็ นผู้ประกอบการของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ได้รับอุดหนุนการวิจยั จากโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา).
บทความทางวิชาการ
สุ นนั ทา เลาหนันทน์. (2551). “มารู้ จักการเอาต์ ซอร์ ส (Outsourcing) กันเถอะ.” วารสารราชนครินทร์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา. ปี ที่ 5 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 103 – 108.
---------. (2553). “สมรรถนะ (Competency) กับงานบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในองค์ การ.” วารสารบัณฑิต
ศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 1 – 11.
---------. (2553). “ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อองค์ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา.” วารสารวิชชา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช. ปี ที่ 29
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 9 – 24.
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หนังสื อ/ตารา
สุ นนั ทา เลาหนันทน์. (2552). การบริ หารค่ าตอบแทน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
---------. (2553). การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ . (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร : ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ธนะ
การพิมพ์.
---------. (2553). การพัฒนาองค์ การ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ซี วแี อลการพิมพ์ จํากัด.
---------. (2553). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทกั ษ์อกั ษร.
---------. (2553). การสรรหาและการคัดเลือกทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
---------. (2554). การสร้ างทีมงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
---------. (2551). จริ ยธรรมทางธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
---------. (2554). จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรั บผิดชอบต่ อสัง คม. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก.
---------. (2553). พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพมหานคร : ภาควิชาบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาโท/ เอก
1. วิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organization Behavior) หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่ปีการศืกษา 2545 ถึง ปัจจุบนั
2. วิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Management and Organization Behavior) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
3. เป็ นผูส้ อนร่ วมวิชาภาวะผูน้ าํ จริ ยธรรม และอุดมการณ์เพื่อการพัฒนา หลักสู ตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึง ปัจจุบนั
4. เป็ นผูส้ อนร่ วมวิชาพฤติกรรมในองค์การ หลักสู ตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
5. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือในการทําวิจยั ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
6. เป็ นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาการบริ หารธุ รกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา และมหาวิทยาลัยราชนครปฐม
7. เป็ นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาการบริ หารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8. เป็ นประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
9. ผูท้ รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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10. ผูท้ รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
การจัดการค่าตอบแทน
พฤติกรรมองค์การ
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาทีมงาน
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการจัดการ
การวิจยั ทางธุ รกิจ

80

2.
ชื่อ - นามสกุล
ตาแน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2513

นางเอื้อมพร เธี ยรหิ รัญ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

DMS. (Management Science)
Technological University of the Philippines, Manila, Philippines
กศ.ม. (แนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม

ประสบการณ์
พ.ศ. 2554
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2547-2551 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2550
กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 – 2550 อนุกรรมการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อการเรี ยนรู ้ของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยคําสัง่ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2547
ประธานประสานงานบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546
กรรมการสภาประจําสถาบัน
พ.ศ. 2545
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2542
ประธานฝ่ ายประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2542
หัวหน้าฝ่ ายวิจยั และปฏิบตั ิการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การจัดการ / การบริ หารธุ รกิจ
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ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยทางวิชาการให้ กบั สั งคม
Knowledge Management Practices of Shell Companies in Thailand Influencing Organization
Benefits: Criteria for KM Policy and Program Recommendations. (2003)
การปรับตัวของบุคลากรและองค์การในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้แผน IMF (The Personal and
Organization Adaptation During the Economic Crisis Under the IMF Plan (พ.ศ.2547) ทุนอุดหนุนการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่องทางการหางานของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(The Efective Fctors of Eployment Oportunity in Gaduates of Faculty of Managent Sciences,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University) ทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา พ.ศ.
2549
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(The
Action Research Project Bansomdejchaopraya Rajabhat University’s Research Development) ทุน สกอ.
พ.ศ. 2549
การสํารวจข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ในปี งบประมาณ พ. ศ. 2548
(The Study of “Intellectual Property for Commercial Purpose In the Fiscal year 2005) ทุนอุดหนุนการวิจยั
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ผลงาน พ.ศ. 2549
การวิจยั ปฏิบ ั ติการอย่างมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ (KM) เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Participatory Action Research in KM for
Enhancement of Bansomdej Chaopraya Rajabhat University’s Instructors Academic Potential) ทุนอุดหนุน
การวิจยั จาก วช. พ.ศ. 2549
การจัดการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมขนมไทย OTOP เพื่อการส่ งออก (Management for
Strategic Development of Thai OTOP Confection Industry for Export) ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก วช . พ.ศ.
2550
รู ปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ผ้าคลุมผมสตรี มุสลิม และหมวกกะปิ เยาะห์ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส บนฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Model of Strategic Management for Enhancement Products. Value Added of Pattanee
Yala and Narathivard Small and Medium Enterprices (SMEs), Veil and Khapiyoh Turban Through Sufficient
Economy Theory) ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก วช. พ.ศ. 2551
รู ปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแรงงานไทยในต่างประเทศบนฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (A Model of Strategic Management for Human Capital Potential
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Development of Overseas Thai Workers Through Sufficient Economy Philosophy) ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
วช. พ.ศ. 2552
รู ปแบบการจัดการผลิตภาพเพื่อเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ SMEs ผ้าคลุมผมสตรี และหมวกกะปิ เยาะห์ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในและต่างประเทศ บนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Productivity
Management Model for Enhancement Product Value Added of SMEs Veil and Khapiyoh Turban of 3
Southern Provinces in Domestic and Oversea Markets Through Sufficient Economy Philosophy) ทุนอุดหนุน
การวิจยั จาก วช. พ.ศ. 2553-2554
งานผลิตตารา เอกสารคาสอน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิจยั ทางธุ รกิจ
หลักการวางแผน
นโยบายธุ รกิจ
มนุษยสัมพันธ์
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาธุ รกิจ
พฤติกรรมองค์การ
การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
งานบทความทางวิชาการ
นโยบายการจ้างงานที่เป็ นสากล (International Hiring Policy) การประกันคุณภาพบัณฑิตที่แท้จริ ง
ความจงรักภักดีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ต่อราชวงศ์จกั รี และแผ่นดินสยาม
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ มหาบุรุษผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการทําสนธิสัญญารักษา
อธิ ปไตยแผ่นดินสยาม ในวารสารบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 32 ฉบับรับเสด็จ
ระบบการประกันเงินฝาก (Deposit Insurance System) กลยุทธ์การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
การเงินเชิงมหภาคยุค IMF
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ CEO ระดับโลก ในวารสารวิทยาการจัดการ
นโยบายการจ้างงานที่เป็ นสากล ในวารสารวิทยาการจัดการ
จีน: พลังอํานาจความเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย CHINA: Powering Asia’ s Growth ในวารสาร
วิทยาการจัดการ
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ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิจยั ทางธุ รกิจ
หลักการจัดการ
พฤติกรรมองค์กร
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
จิตวิทยาธุ รกิจ
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาโท
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิจยั ทางธุ รกิจ
สัมมนาการจัดการองค์การ
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาเอก
Technical Method in Research and Development
Seminar on Research Perspectives
Dissertation 1, 2, 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาการจัดการองค์การ
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ความเป็ นผูน้ าํ ทางการจัดการ
การวิจยั ทางธุ รกิจ
การฝึ กอบรมและการพัฒนา
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3.
ชื่อ - นามสกุล
ตาแน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2514

นายเกริ ก วยัคฆานนท์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การจัดการ / การบริ หารธุ รกิจ
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4.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2517

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการป่ าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน คณะกรรมการกลัน่ กรองงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษางานประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553 – 2554
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั พ.ศ. 2542 – 2547
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2538 – 2541
หัวหน้าภาคการตลาด พ.ศ. 2532 – 2535
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การวิจยั ด้านการจัดการ เช่น การตลาด ท่องเที่ยว บริ หารธุ รกิจ และสาขาอื่นๆ
เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัย
1. โครงการวิจยั และพัฒนาระบบการจัดการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างเป็ นระบบยัง่ ยืนที่หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. 2544.
2. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนจัดสภาพที่พกั แรมในระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี . 2549.
หนังสื อ/ตารา
1. ศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานั นท์ . ( 2540). การ วิจยั ตลาด . กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
2. ศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์ . (2549). การตลาดเกษตรและสหกรณ์. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การวิจยั ตลาด
การบริ หารการตลาด
การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย
การบริ หารราคา
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การวิจยั ทางการตลาด
การจัดการการตลาด
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
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5.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางรวงพร อิ่มผล
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สาขาวิชาบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต สาขาบัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2516

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2551-2554 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2548-2550 กรรมการบัณฑิตศึกษาโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พ.ศ. 2548-2550 หัวหน้าโปรแกรมวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2538
อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2533
รองหัวหน้าคณะฝ่ ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พ.ศ. 2530
อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการบัญชี วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2529
หัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยรําไพพรรณี
พ.ศ. 2527
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยรําไพพรรณี
________
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
________
ผูต้ รวจสอบกิจการร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบัญชี

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย

-
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หนังสื อ / ตารา
รวงพร อิ่มผล. การบัญชี 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. การบัญชี 2. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. การบัญชี ชั้นกลาง 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. การเงินการธนาคาร. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. การบัญชี สินทรั พย์ . กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. ระบบบัญชี สหกรณ์ . กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีสินทรัพย์
การเงินการธนาคาร
บัญชีสหกรณ์
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
การบัญชี 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
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6.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2524

นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บัญชีมหาบัณฑิต (ต้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณั ฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทางาน สอนในคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ.2528 – ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
บัญชีตน้ ทุน บัญชีเพื่อการจัดการ
หนังสื อ/ ตารา
ปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ. (2538). การบัญชี ต้นทุน1. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
--------------. (2539). การบัญชี เพื่อการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
--------------. (2543). การเงินธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
--------------. (2545). การบัญชี ชั้นสูง 1. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
--------------. (2547). รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน . กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การเงินธุ รกิจ
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีช้ นั สู ง 1
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การบัญชีช้ นั สู ง 2
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การเงินธุ รกิจ
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีเพื่อการจัดการ และการบัญชีช้ นั สู ง 1-2
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7.
ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด

นายปรเมสฐ์ บุญศรี
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2550
Diploma in Interdisciplinary Study, Edith Cowan U., Perth, Australia
พ.ศ. 2548
วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทเพื่อความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537-2549 Cert. USA, Australia, China, Cambodia, Laos, Vietnam, Philippines
พ.ศ. 2533
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2524
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ คณิ ตศาสตร์ และสถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ทฤษฎีฟิสิ กส์
ผลงานทางวิชาการ
ตารา/เอกสารประกอบการสอน
Boonsri Poramest. (2536). Theory of Something (TOS”) จดลิขสิ ทธิ์ ที่ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
------------------ . (2536) “New Economics with Multidimensional Figure Drawing” จดลิขสิ ทธิ์ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
------------------ . (2544). “พีระมิดความลับที่ถกู เปิ ดเผย ความลับของพีระมิดคือฟิ สิ กส์ ขนั้ สูง งานที่
ไอน์ สไตน์ ยงั ค้ นคว้ าไม่ เสร็ จ” กรุ งเทพ ฯ : คอนเซ็พท์ไลน์
------------------ . (2545). “เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1”
กรุ งเทพ ฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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------------------ .

(2549). “เอกสารคาสอนรายวิชาวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ”
กรุ งเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
------------------ . (2553). “เฉลยการบ้ านวิชาวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ” กรุ งเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.
ผลงานวิจัย
ปรเมสฐ์ บุญศรี . (2542). “เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ ตอน 1 : สิ่ งผิดพลาดในทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ จุลภาค”
กรุ งเทพ ฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ในการประชุมวิชาการทาง
บริ หารธุ รกิจครั้งที่ 1 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
------------------ . (2545). การพิสูจน์ เวลาเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ด้วยคณิ ตศาสตร์ ”
วารสารราชบัณฑิต ปี ที่ 27 ฉบับที่2 มีนาคมถึงพฤษภาคม 2545. และในการประชุม
วิชาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครริ นทร์ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา).
------------------ . (2547). “เรขาคณิ ตของมิติเวลา” ในการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา).
------------------ . (2548). “การพัฒนาการท่ องเที่ยวแบบมีส่วนร่ วมในพืน้ ที่ บางกระดี่ หมู่ 8
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร” ในการประชุมวิชาการทางบริ หารธุ รกิจครั้งที่ 3
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุน ส.ก.ว.)
------------------ . (2549). “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8 เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร อย่ างยัง่ ยืนโดยชุมชนมีส่วนร่ วม”. กรุ งเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทุน ส.ก.ว.)
ปรเมสฐ์ บุญศรี , ศิริจนั ทร์ ศิริปทุมนันท์, และกนกกาญจน์ กาญจนรัตน์. (2551). “การพัฒนา
ชุมชนบางกระดี่หมู่ 8 เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานครให้ สามารถพึ่งตนเองด้ านเงินทุน
และเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวอย่ างเหมาะสมและยัง่ ยืนโดยชุมชนมีส่วนร่ วม” .
กรุ งเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทุน ส.ก.ว.)
ผลงานบทความ
Boonsri, Poramest. (2006). “The Mathematical Proof of the First Serious Mistake in Mainstream
Price Microeconomic Theory, MPMT”. In All China Economic International Conference
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at City University of Hong Kong. 18-20 December 2006. (เงินสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานคณะวิทยาการจัดการ)
------------------ . (2006). “The Mathematical Proof of the Second Serious Mistake in Mainstream Price
Microeconomic Theory, MPMT”. In All China Economic International Conference at
City University of Hong Kong. 18-20 December 2006. (เงินสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการ)
------------------ . (2007). “Some ways to correct 2 mathematically Proven Serious Mistakes in
Mainstream Price Microeconomic Theory, MPMT”. In Second All China Economic
International Conference at City University of Hong Kong. 12-14 December 2007. (เงิน
สนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
ปรเมสฐ์ บุญศรี . (2552). “แนวทางในการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่พิสูจน์ ได้ ด้วยคณิ ตศาสตร์ ของทฤษฎีราคาใน
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคกระแสหลัก” .วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. กรุ งเทพฯ : สหธรรมมิก.
------------------ . (2553). “หลากหลายมุมมองในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ”. วารสารบ้านสมเด็จ
ปริ ทรรศน์. กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ้ นติง้ เฮ้าส์ .
------------------ . (2554). “การพิสูจน์ ความไม่ เที่ยงตรงของนิยามอุปสงค์ ด้วยตรรกศาสตร์ ” .วารสารบ้าน
สมเด็จปริ ทรรศน์. กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ้ นติ้ง เฮ้าส์ .
Boonsri, Poramest. (2011) . The Inconsistencies of the Definition of Demand and Supply in Price
Microeconomic Theory and Some Correction. In Proceedings of The Second BSRU
International Conference 2011. (เงินสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานสาขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
วิเคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินในประเทศไทย
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
การคลังรัฐบาล

94

8.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2526

นายกัมพล เชื้อแถว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Doctor of Philosophy in Economics (Ph.D.) Universiti Utara Mailysia, Kedah State,
Malaysia.
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)วิชาเศรษฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริ ก)
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) วิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)วิชาเอกโสตทัศนศึกษา
วิชาโท สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา :
พ.ศ. 2547
หัวหน้าโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2545
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2541
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2538
สอบโอนไปสังกัดกรมการฝึ กหัดครู ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2537
สอบโอนไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับ 4 สํานักงานศึกษาธิการอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : พ.ศ. 2535
ข้าราชการครู ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 กรมสามัญศึกษาโรงเรี ยนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วทิ ยา จังหวัดสมุทรปราการ : พ.ศ. 2530

95

ตําแหน่งเจ้าพนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมประจําโรงงานนํ้าตาลมิตรผล จังหวัดราชบุรี :
พ.ศ. 2529
บริ ษทั New Fresh Film จํากัด ตําแหน่ง Checker ภาพยนตร์ : พ.ศ. 2528
บริ ษทั Linguatech จํากัด ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ เขียนบท-ตัดต่อ ภาพยนตร์และบันทัก
เสี ยงในสตูดิโอ : พ.ศ. 2527
นักดนตรี ก่ ึงอาชีพตําแหน่ง Saxophone,Guitar & Organ : พ.ศ. 2526
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์

ผลงานวิจัย
กัมพล เชื้อแถว. (2545). การศึกษาแบบจาลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model)
วารสารคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-------------------. (2553). มาเลเซี ย เพื่อนบ้ านที่ ใกล้ ชิด ญาติมิตรที่ห่างไกล. วารสารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนังสื อ/ตารา
กัมพล เชื้อแถว. (2543). เศรษฐศาสตร์ แรงงาน. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
-------------------. (2544). เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
-------------------. (2546). วิเคราะห์ เศรษฐกิจไทย. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยา
เอกสารประกอบการสอน.
-------------------. (2547). เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-------------------. (2551). วิเคราะห์ ปริ มาณ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอกสารประกอบการสอน.
-------------------. (2553). เศรษฐมิติ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอกสารประกอบการสอน.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
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ระบบเศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
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9.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางสุ พรรณี จองวิวฒั สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2527

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน หัวหน้าโปรแกรมวิชาการตลาด : พ.ศ. 2552
หัวหน้าโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ : พ.ศ. 2548 – 2551
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล . ( 2548). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน : กรณี พนักงานระดับ
หัวหน้าในสายการผลิตของธุ รกิจตัดเย็บเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร.
กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
หนังสื อ/ตารา
1. สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล . ( 2542). พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
2. สุ พรรณี จองวิวฒั สกุล . ( 2542). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

98

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการส่ งเสริ มการตลาด
การบริ หารการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
ปัญหาพิเศษทางการตลาด
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การตลาด
การวางแผนทางการตลาด
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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10.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2520

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2544 - 2550
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั
นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง กรมการฝึ กหัดครู พ.ศ. 2521 – 2534
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
ชริ นพร กุลดิลกรัตน์และคณะ. (2550). แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ มหาวิทยาลัยวิจยั ที่มี
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
หนังสื อ/ตารา
1. ชรินพร กุลดิลกรัตน์. (2549). การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ชรินพร กุลดิลกรัตน์. (2549). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การขายส่ งและการขายปลีก
การบริ หารการตลาด
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่าย
การวิจยั ตลาด
การบริ หารการขาย
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
การตลาดเพื่อสังคม
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการขาย
การจัดการช่องทางการตลาด
การจัดการการค้าปลีก
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การจัดการการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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11.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2527

นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจยั การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พศ. 2554
เลขานุการโปรแกรมบริ หารธุ รกิจ บัณฑิตวิทยาลัย พศ. 2554 – ปัจจุบนั
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ พศ. 2541 - 2550
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด บริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ การประกันคุณภาพ

ผลงานวิจัย
1. โครงการวิจยั การจัดการความรู้ของการพัฒนาอาชีพนวดไทยในชุมชน (9 ชุมชน) รอบบริ เวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ทุน สกอ. (2549)
2. ช่องทางการหางานทําของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2551)
หนังสื อ/ตารา
1. เสาวณี เรื องไชยศรี . ( 2553). เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริ การ

. กรุ งเทพ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2. เสาวณี เรื องไชยศรี . (2553). หลักการตลาด. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การวิจยั ตลาด
กลยุทธ์การตลาด
การบริ หารผลิตภัณฑ์
การบริ หารราคา
การบริ หารค้าปลีก
การบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการาคา
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
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12.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2522

นางสาวนฤมล สุ่ นสวัสดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
D.M.S (Sciences Management)
มหาวิทยาลัย Technological University of The Philippines
MPS (Master Professional Study in Education Management)
มหาวิทยาลัย Technological University of The Philippines
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและการบริ หารองค์การ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒปทุมวัน

ประสบการณ์ทางาน
ปัจจุบนั

คณะกรรมการหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2543 – 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2539
เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยา
พ.ศ. 2538
อาจารย์ประจําภาควิชาบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2536
หัวหน้างานแผนงานและโครงการ สํานักงานประถามศึกษา จังหวัดนนทบุรี

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
1. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. วิชาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการ
3. วิชาองค์การและการจัดการ
4. วิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
5. วิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริ การ

6.
7.
8.
9.

วิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
วิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
วิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
วิชาองค์การและการจัดการ

ผลงานวิจัย
นฤมล สุ่ นสวสัด์ ิ. (2554). การพัฒนารู ปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุ รกิจ (กําลังดําเนินการ)
นฤมล สุ่ นสวสัด์ ิ และคณะ. (2554). ผลกระทบของค่าเงินบาทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กําลังดําเนินการ)
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_______.(2553). สํารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี ที่ 4 ภาคปกติ ปี การศึกษา 2553. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
เอกสาร/ตารา
นฤมล สุ่ นสวสัด์ ิ. (2552). การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ การแบ่งประเภทการบริ การ(ฉบับทบทวนความรู้
ความเข้าใจ) เอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
_______. (2552). การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
_______. (2553). การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วนั ทิพย์.
_______. (2553). การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
วันทิพย์.
_______. (2553). การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการคิด . กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วนั ทิพย์.
_______. (2552). การให้คาํ ปรึ กษา. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วนั ทิพย์.
_______. (2551). การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วนั ทิพย์.
_______. (2549). การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วนั ทิพย์.
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
1. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
5. วิชากลยุทธ์ทางการตลาด
2. วิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริ การ
6. วิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3. วิชาการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
4. วิชายุทธศาสตร์การจัดการการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
1. วิชายุทธศาสตร์การจัดการการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
2. วิชาการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
3. วิชาการวิจยั สําหรับผูป้ ระกอบการ
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13.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2522

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Master of Business Administration สาขา M.B.A.
มหาวิทยาลัย Tarleton State University
บัญชีบณั ฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทางาน อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2530 - ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา
1. โฉมฉาย จัน่ ถาวร . ( 2549). การตลาดระหว่างประเทศ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
2. โฉมฉาย จัน่ ถาวร. (2549). การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การตลาดระหว่างประเทศ
สัมมนาทางการตลาด
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การส่ งเสริ มการขายและการตลาดกิจกรรม
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
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การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การตลาดระดับโลก
สัมมนาทางการตลาด
จริ ยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
การจัดการการส่ งเสริ มการขาย
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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14.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2523

นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บัณชีบณั ฑิต สาขาบัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน

ประธานสาขาการบัญชี : พ.ศ.2551 – 2554
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ .2554 – ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบัญชีการเงิน

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา
ระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม. (2549). การบัญชี 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
---------------------------. (2550). การบัญชี 2. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
---------------------------. (2552). การบัญชี ชั้นกลาง 2. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์ สอนในระดับปริญญาตรี
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การวางแผนและควบคุมกําไร
ระบบบัญชี
การวิเคราะห์งบการเงิน
สัมมนาการบัญชีการเงิน
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การวางแผนและควบคุมกําไร
ระบบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และสัมมนาการบัญชีการเงิน

109

15.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2525

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม
บัญชีบณั ฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทางาน
อํานวยการสถานีบริ การสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรี ยนอ้อมน้อย : พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิการวิพากย์หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
: พ.ศ. 2554
หัวหน้าโปรแกรมวิชาการบัญชี : พ.ศ. 2547 - 2548
ผูต้ รวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2543 – 2545
หัวหน้าสํานักงานเลขาคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2543 – 2545
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบัญชี

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา
สิ ริรักษ์ ศรี เสวก. (2549). บัญชี เพื่อการจัดการ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. (2549). การบัญชี 2. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. (2553). การบัญชี ต้นทุน 2. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การบัญชี 1
การบัญชี 2
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การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การบัญชีเพื่อการจัดการ
สัมมนาบัญชีตน้ ทุน
สัมมนาการบัญชีการเงิน
สัมมนาทางการบัญชีเพื่อการบริ หาร
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
หลักการบัญชีเบื้องต้น
สัมมนาทางการบัญชีเพื่อการบริ หาร
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16.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2524

นางนพพร ลิ้มสุ ขวัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ (บัญชี )-บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทางาน
อาจารย์ประจําสาขาบัญชี : พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบัญชีการเงิน

ผลงานวิจัย
การวางแผนการออมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุ ดด้วยเทคนิคกําหนดสถานะสุ ดท้าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ปี 2550

(รับ ทุนสนับสนุนจาก

หนังสื อ/ตารา
นพพร ลิ้มสุ ขวัฒน์. (2548). การบัญชี 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
________. (2553). หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าสมเด็จเจ้าพระยา.
________. (2553). การบัญชี เพื่อการจัดการ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การบัญชี 1
การบัญชี 2
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การบัญชีเพื่อการจัดการ
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบัญชี 1
การบัญชี 2
หลักการบัญชีเบื้องต้น
การบัญชีเพื่อการจัดการ
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17.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2529

นางนงนุช อุณอนันต์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทางาน

สอนในคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

หลักการจัดการ การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ

ผลงานวิจัย
นงนุช อุณอนันต์. (2545). ความพึงพอใจของสมาชิ กที่มีต่อบริ การของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ จากัด. นนทบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
----------. (2551). ความคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
กรุ งเทพฯ: สํานักวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
----------. (2553). ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. กรุ งเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
หนังสื อ/ตารา
นงนุช อุณอนันต์. (2554). หลักการจัดการ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
----------. (2554). การจัดการการผลิตและปฏิ บัติการ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
องค์การและการจัดการ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักการจัดการ
การบริ หารการผลิต
ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
การวิจยั ทางธุ รกิจ
ความจริ งของชีวติ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักการจัดการ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
การวิจยั ทางธุ รกิจ
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18.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2537

ประสบการณ์ทางาน

นางเกษรา โพธิ์ เย็น
อาจารย์
สาขาวิชาบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยครู สวนดุสิต
อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม : พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ :
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ : พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม การจัดการสํานักงานสมัยใหม่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผลงานวิจัย
เกษรา โพธิ์ เย็น. (2550). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. เชี ยงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ .
------------------. (2552). ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา.
หนังสื อ/ตารา
เกษรา โพธิ์ เย็น. (2553). การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
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-------------------. (2554). การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และการฝึ กอบรม. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
-------------------. (2554). การจัดการสานักงานสมัยใหม่ . กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจ
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
องค์การและการจัดการ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
หลักการจัดการ
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดการสํานักงานสมัยใหม่
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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19.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2525

นางสาวอาภา วรรณฉวี
อาจารย์
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา “การบริ หารทรัพยากรมนุษย์”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา “การบริ หารรัฐกิจ”
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ทางาน

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2552 – 2554
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา :
พ.ศ. 2548 – 2552
หัวหน้าโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา :
พ.ศ. 2541 – 2548
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั
ฝ่ ายบุคคลอาวุโส, Robert Bosch Company Limited (Trading Company) :
พ.ศ. 2539 – 2541
ที่ปรึ กษาฝ่ ายบุคคล, Industry Promotion Enterprises Co., Ltd. (Oil Company) :
พ.ศ. 2534 – 2537
หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ, Siam United Services Co., Ltd. (Oil Company) :
พ.ศ. 2530 – 2534

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บริ หารธุ รกิจ พัฒนบริ หารศาสตร์ การวิจยั

ผลงานวิจัย
อาภา วรรณฉวี. (2553). การพัฒนาผู้ประกอบการนักวิจัยตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (ทุนวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2553)
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----------. (2553). พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อตลาดนา้ อัมพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม พ.ศ. 2553
----------. (2552). การพัฒนาคุณภาพเครื่ องดื่มไทยสาหรั บผู้ประกอบการตลาดนา้ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม. (ทุนวิจยั ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2552)
----------. (2552). ความต้ องการในการพัฒนาของผู้ประกอบการ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี . (ทุน
วิจยั ของกองทุนสนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552)
----------. (2552). พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อตลาดนา้ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. 2552
----------. (2551). การพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (ทุนวิจยั ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. 2551)
----------. (2551). ความต้ องการในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการตลาดนา้ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม.
----------. (2551). พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อตลาดนา้ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พ.ศ. 2551
----------. (2550). การสารวจบริ บทผู้ประกอบการขนมไทยตลาดนา้ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
----------. (2549). การจัดการทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างบูรณาการเพื่อรองรั บการพัฒนาวิสาหกิจ
เกษตรปลอดสารพิษ : กรณี ศึกษา ชุมชนหนองกางเขน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี .
(ทุนวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549)
----------. (2539). Management Training Program Analysis: Case Studies of Esso Standard
(Thailand) Co., Ltd. and Shell Companies (Thailand) Ltd.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การวิจยั ทางธุ รกิจ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและบรรจุ
การบริ หารค่าตอบแทน
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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จิตวิทยาธุ รกิจ
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
องค์การและการจัดการ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การสรรหาและบรรจุ
การบริ หารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การวิจยั ทางธุ รกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
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20.
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางสาวณุ ศณี มีแก้วกุญชร
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2535

Ph.D. in Business Administration (Finance)
The University of Texas at Arlington
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) สาขาการวิเคราะห์โครงการและการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. ถึง พ.ศ.
สถานที่
2535 - 2536
ฝ่ ายธุ รกิจแลกเปลี่ยนและเงินโอนต่างประเทศ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
2538 - 2540
ฝ่ ายบริ หารการลงทุน
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. – ก.ย. 2541 Economics Department
The University of Texas at Arlington, U.S.A.
2541 - 2545
Finance & Real Estate Department
The University of Texas at Arlington, U.S.A.
2545 – 2546
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
2546 – ปัจจุบนั
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2546 – 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2547 - 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตาแหน่ ง
พนักงานชั้นกลาง
พนักงานปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์อาวุโส 2
ผูช้ ่วยวิจยั (Graduate
Research Assistant)
อาจารย์ (Graduate
Teaching Associate)
อาจารย์
อาจารย์
รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก
วางแผนและพัฒนา
กรรมการบริ หารคณะ
วิทยาการจัดการ
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2547 – ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2551 – 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2552 – 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต.ค. 2554 –
ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หัวหน้าโปรแกรมวิชา
บริ หารธุ รกิจ
(บัณฑิตศึกษา) MBA
 ประธานหลักสู ตร
MBA
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
 กรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒนา
 ประธานกรรมการ
กลัน่ กรองงานวิจยั
คณะวิทยาการจัดการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดี


ประสบการณ์ด้านการบริหาร
 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2546 -2547)
 รองประธานกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ (2547)
 กรรมการสํานักวิเทศสัมพันธ์ (2547)
 กรรมการและเลขานุการ โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2547)
 กรรมการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว (2548)
 กรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ (2547 – ปั จจุบน
ั )
 กรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาการจัดการ (2547 – ปั จจุบน
ั )
 ประธานโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ (บัณฑิตศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2547 – ปัจจุบนั )
 ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(2547 – ปัจจุบนั )
 ประธานกรรมการกลัน
่ กรองข้อเสนอโครงการวิจยั คณะวิทยาการจัดการ (2552 – ปัจจุบนั )
 ประธานกรรมการการเรี ยนการสอน (2552 – ปั จจุบน
ั )
 ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็ นพนักงานในมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) คณะวิทยาการจัดการ (2552 - 2553)
 กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําคณะวิทยาการจัดการ (2551 – ปัจจุบนั )
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กรรมการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําคณะวิทยาการจัดการ (2551 – ปัจจุบนั )
กรรมการประเมินการสอนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (2552)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2551 – 2554)
ประธานกรรมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ คณะวิทยาการจัดการ (2552 – 2554)
รองประธานกรรมการจัดการเรี ยนการสอนวิชากลาง คณะวิทยาการจัดการ (2553 – ปัจจุบนั )
บรรณาธิ การหนังสื อเส้นทางสู่ บณั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ (2552-2553)
บรรณาธิการวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ (2552-2553)

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การเงิน และการเงินระหว่างประเทศ

หนังสื อ/ตารา
ณุ ศณี มีแก้วกุญชร. (2554). การเงินระหว่างประเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
-------------------. (2554). การเงินธุ รกิจ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี
Business Finance (U.S.A.)
Financial and Institutions Markets (U.S.A.)
การเงินธุ รกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การเงินธุ รกิจระหว่างประเทศ
การจัดการความเสี่ ยง
การภาษีอากรธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
หลักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและทักษะ
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ระดับปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
การจัดการการเงิน
การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน
การเงินระหว่างประเทศ
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์การเงิน
การพยากรณ์ทางธุ รกิจ
การวิจยั ทางธุ รกิจ
สัมมนาทางการเงิน
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
การเงินธุ รกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
การจัดการการเงิน
สัมมนาทางการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์
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21.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2533

นายอรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) วิชาเอก ธุ รกิจการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทางาน

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
กระทรวงศึกษาธิการ: พ.ศ. 2544 – 2547
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารยูโอบี : พ.ศ. 2543 – 2544
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารรัตนสิ น : พ.ศ. 2542 – 2543
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารแหลมทอง : พ.ศ. 2540 – 2542

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์

ผลงานวิจัย
อรรถวิทย์ เฉลียวเกรี ยงไกร. (2545). การศึกษาอุปสงค์ ต่อสถาบันการศึกษาที่กาลังปฏิ รูปโครงสร้ าง
ออกนอกระบบราชการ กรณี ศึกษาสถาบันราชภัฏ . กรุ งเทพ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
--------------------------------. (2547). ภาวะการมีงานทา บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. กรุ งเทพ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
-------------------------------- . (2547). ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา. กรุ งเทพ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
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หนังสื อ/ตารา
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ . (2548). เศรษฐศาสตร์ ทั่วไปการอ่ านเพื่อชี วิต. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ . (2550). สังคมไทยและสังคมโลก. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สถิติธุรกิจ
สังคมไทยและสังคมโลก
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
วิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
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22.
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2525

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายธี ระวัฒน์ มิ่งขวัญ
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตรมหามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครู อุบลราชธานี
สาขาศรษฐศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ธี ระวัฒน์ มิ่งขวัญ. (2548). เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
------------------ . (2549) เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
------------------ . (2550) เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์คณิ ตศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
เศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน
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เศรษฐศาสตร์บริ หารจัดการตลาดทุน
เศรษฐศาสตร์ การลงทุนในตราสารหนี้
เศรษฐศาสตร์การลงทุนในทางเลือกอื่ น
วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
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23.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

นางสาวสุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2550

วุฒิบตั รการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ทางาน ประธานสาขาวิชาการตลาด : พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด : พ.ศ. 2550 – 2552
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย
1. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล . (2550). การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวติ การทํางานของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล และคณะ. (2550). วิถีชีวติ แรงงานประมงต่างด้าว : กรณี ศึกษาลูกเรื อ
ประมงสัญชาติพม่าในชุมชนชาวประมง เขตจังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
3. สุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล . (2549). บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการมี
ส่ วนร่ วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การบริ หารการโฆษณาทางการตลาด
ศิลปะการขาย
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
การบริ หารผลิตภัณฑ์
การตลาดทางตรง
การขายส่ งและการขายปลีก
การบริ หารการขาย
การตลาดบริ การ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
การจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
การตลาดทางตรง
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการตลาด
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24.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Master of Business Administration (Finance and International Business)
University of St. Thomas, Houston, Texas USA.
วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต สาขาสถิติ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางเขน

ประสบการณ์ทางาน

อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาบัญชี : พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การเงิน และการภาษีอากร

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา
ภัทิรา มาศมาลัย. (2550). การเงินธุรกิจ. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
--------------------.(2553). การภาษีอากร กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การเงินธุ รกิจ
การภาษีอากร
สถิติธุรกิจ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การเงินธุ รกิจ
การภาษีอากร
สถิติธุรกิจ
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25.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537

นางสาวเดือนเด่น วสุ นนั ท์
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทางาน
สอนในคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การตลาด

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา

-

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การตลาดบริ การ
การสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดทางตรง
การขายส่ งและการขายปลีก
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การตลาดบริ การ
การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดทางตรง
การจัดการการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
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26.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2529

นางพรรณา พูนพิน
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศนียบัตรนักเขียนโปรแกรมขั้นต้น
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก

ประสบการณ์ทางาน

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : พ.ศ. 2545 – 2547
นักวิชาการศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย : พ.ศ. 2542 – 2545
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย : พ.ศ. 2532 – 2542
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พ.ศ. 2530 – 2532

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การจัดการ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ

ผลงานวิจัย
พรรณา พูนพิน. (2538). การศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากบทเรี ยนเทปโทรทัศน์ ที่มีวิธีการ
สรุ ปแบบผู้เรี ยนสรุ ปเองและแบบผู้เรี ยนรั บฟั งผลสรุ ป กับบุคลิกภาพที่ต่างกันของผู้เรี ยน. กรุ งเทพ :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.
--------------------. (2551). การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ เครื่ องเบญจรงค์ ของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ดี
ตาบลดอนไก่ ดี อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
หนังสื อ/ตารา -
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ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
หลักการจัดการ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ ในงานทางธุ รกิจ
โครงงานทางระบบสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจด้านธุ รกิจ
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
กรณี ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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27.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2540

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป (การตลาด)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ทางาน

รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา : พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริ หารธุ รกิจ การตลาด

ผลงานวิจัย
สรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน. (2549). การติดตามผลผู้สาเร็ จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2549-2550.
-------------------------. (2550). การติดตามผลผู้สาเร็ จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2550-2551.
-------------------------. (2551). การติดตามผลผู้สาเร็ จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2551-2552.
--------------------------. (2551). การสารวจความต้ องการของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2551.
--------------------------. (2552). การสารวจความต้ องการของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2552.
--------------------------. (2551). ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2551.
--------------------------. (2552). ความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2552.
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--------------------------. (2552). การสารวจความต้ องการของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2552.
--------------------------. (2553). การสารวจความต้ องการของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2553.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การจัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ระบบข้อมูลเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หลักการจัดการ
ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจ
จิตวิทยาธุ รกิจ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การจัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การจัดการคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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28.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2544

นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค
อาจารย์
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ประสบการณ์ทางาน

ประธานสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

บริ หารธุ รกิจ

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา

-

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
การจัดการโครงการธุ รกิจ
จิตวิทยาธุ รกิจและการให้คาํ ปรึ กษา
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการประกอบการ
การจัดการโครงการธุ รกิจ
จิตวิทยาธุ รกิจและการให้คาํ ปรึ กษา
การประกอบธุ รกิจแฟรนไซส์
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29.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
พ.ศ.2540

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
อาจารย์
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทางาน

ประธานสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ : พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
หัวหน้าแขนงวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ : พ.ศ. 2553-2554
หัวหน้าโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ : พ.ศ. 2551-2553
หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั นอร์ สเค้ สคูค้ (ประเทศไทย) จํากัด : พ.ศ. 2545-2550
วิศวกรไฟฟ้ า บริ ษทั ไทยอาซาฮีเคมีภณั ฑ์ จํากัด : พ.ศ. 2542-2545
ที่ปรึ กษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2553-2555
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ชมรมบริ หารงานบุคคลยุคใหม่

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบริ หารธุ รกิจ / การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิจัย
ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2548). การจัดทา Functional Competency สาหรั บพนักงานฝ่ ายบริ การลูกค้ า (Call Center)
บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน).
----------. (2552). ความสามารถหลักสาหรั บผู้ประกอบการในธุรกิจบริ การ: กรณี ศึกษาธุรกิจร้ านอาหารเกาหลี
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
หลักการจัดการ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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การบริ หารค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
หลักการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการค่าตอบแทน
การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
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30.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2547

ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

ประสบการณ์ทางาน

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ : พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริ หารธุ รกิจ

ผลงานวิจัย

-

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
โครงสร้างข้อมูลเชิงธุ รกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ

หลักการนําเสนอและนําเสนอข้อมูลทางธุ รกิจ
การบริ หารระบบเครื อข่ายและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ สาํ หรับธุ รกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริ หารงานสํานักงาน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระบบปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ ในงานธุ รกิจ
โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
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31.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2548

นางสาววิชุณี สารสุ วรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาศาสตร์บณั ฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ประสบการณ์ทางาน

อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา :
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั
อาจารย์พิเศษ ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : พ.ศ. 2549 - 2552

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ผลงานวิจัย
วิชุณี สารสุ วรรณ. (2552). การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตด้ วยเทคนิค
การเรี ยนแบบทีมแข่ งขัน(TGT) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ .
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ท่ ึม
ระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ หรับธุ รกิจและอัลกอริ ท่ ึม
การจัดการคอมพิวเตอร์ กราฟิ กพื้นฐานทางธุ รกิจ
กรณี ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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32.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2532

นางนิตยา มณี วงศ์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Master of Business (Logistics Management)
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประสบการณ์ทางาน

ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ
คณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การจัดการโลจิสติกส์

ผลงานวิจัย
นิตยา มณี วงศ์. (2550). การใช้ ภาษาอังกฤษของพนักงานนวดถนนข้ าวสาร. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี.
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1 และ ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
การประกอบธุ รกิจเบื้องต้น
การจัดซื้ อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การวิจยั
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การขนส่ ง
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1 และ ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
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33.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2525

นางสาวอารยา แสงมหาชัย
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ
Australian Catholic University: Australia
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ทางาน

อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ :
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั
นักบริ หารฐานข้อมูล บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) :
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
โปรแกรมเมอร์อาวุโส บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) :
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546
โปรแกรมเมอร์ บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) :
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริ หารธุ รกิจ

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การออกแบบและนําเสนอข้อมูลเชิงธุ รกิจ
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบธุ รกิจ
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
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34.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2543

นายอุกฤต คูหพันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี : พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

การบัญชี

ผลงานวิจัย

-

หนังสื อ/ตารา/เอกสารการสอน
- การบัญชีช้ นั สู ง 2 (เอกสารการสอน)
ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชี 1
การบัญชี 2
การบัญชีภาษีอากร
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีช้ นั สู ง 2
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชี 1
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การบัญชี 2
การบัญชีภาษีอากร
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีช้ นั สู ง 2
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35.
ชื่อ- นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554
พ.ศ.2548

ประสบการณ์ทางาน

นางสาวรัชนก ปัญญาสุ พฒั น์
อาจารย์
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สอนในคณะวิทยาการจัดการ : พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
หลักการเป็ นผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการ ภาวะผูน้ าํ
ผลงานวิจัย
รัชนก ปัญญาสุ พฒั น์. (2553). พฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริ การ
ร้านตัดผม ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
วิชาหลักการจัดการ
วิชาจิตวิทยาธุ รกิจ
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
วิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชาการประกอบธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
วิชาการออกแบผลิตภัณฑ์และป้ ายฉลาก
วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาํ หรับผูป้ ระกอบการ
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36.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2538

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุ วรรณ
อาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ตารา
ธีรวีร์ เอี่ยมสุ วรรณ. (2553). “เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1”. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.
------------------ . (2353). “ เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1“. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
------------------ . (2353). “การเงินการธนาคาร 1”. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ประสบการณ์ สอนระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ภาระงานสอนทีจ่ ะมีในหลักสู ตรนี้
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐศาสตร์การเงิน
หัวข้อเฉพาะการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์
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เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
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37.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2552
พ.ศ.2546

ประสบการณ์ทางาน

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการดลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขา ฟิ สิ กส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Trade Marketing Manager in Channel Management Division
บริ ษทั ไลอ้อน(ประเทศไทย) จํากัด 2546-2554
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 2553
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2554

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
1. สาระสนเทศโลจิสติกส์
2. การขนส่ ง
3. การจัดการคลังสิ นค้า
4. การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ

5. การกระจายสิ นค้า
6. การตลาด
7. การจัดการคุณภาพ
8. การบํารุ งรักษาเครื่ องจักร

ประสบการณ์สอนในระดับปริยญาตรี
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
การตลาด
ภาระงานสอนในหลักสู ตร
ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ
การจัดการการขนส่ ง
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
ภาษาไทยพื่อการสื่ อสารและทักษะสาระสนเทศ
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38.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
สั งกัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2543

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ
อาจารย์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริ การ (การขนส่ ง)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริ หารงานทัว่ ไป)
สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์ ฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์ทางาน
บริ ษทั เซ้งเก้อร์ (ไทย) จํากัด ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ งและสํารวจ :
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

โลจิสติกส์ บริ หารธุ รกิจ

ผลงานวิจัย

-

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
การจัดการงานขนส่ ง
การจัดการคลังสิ นค้าและการกระจายสิ นค้า
หลักการจัดการ
องค์การและการจัดการ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การจัดการระบบคุณภาพ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
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ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
การจัดการคลังสิ นค้าและการกระจายสิ นค้า
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การจัดการงานขนส่ ง
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ภาคผนวก ค
ประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ พเิ ศษ
1.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2519

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางนาฏยา แก้วอุทาน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
การบริ หารธุ รกิจ / การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การบริ หารค่าจ้างและเงินเดือน
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารสํานักงาน
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
ความรู ้ในการประกอบธุ รกิจ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
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2.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2513

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางบุหงา มณี ดาํ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์มหภาค
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3.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2511

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายสนัน่ มณี ดาํ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Master of Sciences .(Mathematics)
University of Philippines, Philippines.
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณิ ตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ

ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
สถิติธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
สถิติธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ

159

4.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวสุ วมิ ล สุ วรรณปรี ชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

การศึกษาบัณฑิต สาขาธุ รกิจศึกษา การตลาด
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
การตลาด

ประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การตลาดบริ การ
ภาระการสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
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5.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2548

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวสิ ริพร เดชปัญญาวัฒน์
อาจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและการประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ในงานธุ รกิจ

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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6.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2538

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายวันชัย ปริ ญญาเศรษฐกุล
อาจารย์

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
การตลาด

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
หลักการตลาด
การบริ หารการตลาด
การบริ หารผลิตภัณฑ์
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย

ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การจัดการการส่ งเสริ มการขาย

สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
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ภาคผนวก ง
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

สาระในการปรับปรุ งแก้ ไข
1. กําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร 5 ด้าน ตามกรอบมา ตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ .ศ.
2552 ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การปรับปรุ งโครงสร้างหลักสู ตรและรายวิชา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ บัณฑิต สาขาวิชา การตลาด จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 132 หน่วยกิต
จําแนกตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (พ.ศ. 2552) กับหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (พ.ศ. 2554)
โครงสร้ างหลักสู ตร

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างเดิม
(พ.ศ. 2552)
30 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างใหม่
(พ.ศ. 2554)
30 หน่วยกิต
96 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
129 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
132 หน่ วยกิต
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (พ.ศ. 2552)
กับหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (พ.ศ. 2554)
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2552)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและทักษะ
สารสนเทศ
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2001103 ภาษาเพื่อนบ้านเบื้องต้น
1002101 การพัฒนาชีวติ มนุษย์
2002102 สุ นทรี ยนิยม
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
2003102 ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
3001101 หลักการตลาด
3002100 หลักการจัดการ
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3006102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3006103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3000201 สถิติธุรกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
และการภาษีอากร
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
3005212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3011203 การเงินธุ รกิจ

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและ
การสื บค้นสารสนเทศ
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
2002102 สุ นทรี ยนิยม
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
3001100 หลักการตลาด
3001211 การจัดการการตลาด
3002100 หลักการจัดการ
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3000201 สถิติธุรกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
และการภาษีอากร
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
3011203 การเงินธุ รกิจ
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ
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3011315
3006301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิ จ

3001312

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน 42 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 30 หน่ วยกิต
3001201 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3001301 การบริ หารผลิตภัณฑ์
3001302 การบริ หารราคา
3001303 การบริ หารการจัดจําหน่าย
3001304 การบริ หารการส่ งเสริ มการตลาด
3001305 การวางแผนทางการตลาด
3001306 จริ ยธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
3001307 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด
3001401 การวิจยั ทางการตลาด
3001402 สัมมนาทางการตลาด

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน 48 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3001201 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3001301 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
3001302 การจัดการราคา
3001303 การจัดการช่องทางการตลาด
3001304 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3001305 การตลาดระดับโลก
3001306 จริ ยธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
3001307 กลยุทธ์การตลาด
3001401 การวางแผนทางการตลาด
3001402 การวิจยั ทางการตลาด
3001403 สัมมนาทางการตลาด

2.2.2
3001211
3001212
3001213
3001214
3001215
3001216

2.2.2
3001212
3001213
3001214
3001215
3001216
3001217

3001217
3001218
3001311
3001312

วิชาเลือก 12 หน่ วยกิต
การบริ หารการตลาด
การตลาดบริ การ
การบริ หารการขาย
การบริ หารการโฆษณาทางการตลาด
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
การส่ งเสริ มการขายและการตลาด
ด้วยกิจกรรม
การบริ หารการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด
การตลาดทางตรง
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การบริ หารการค้าปลีก

3001218
3001311
3001313
3001314
3001411

วิชาเลือก 15 หน่ วยกิต
การตลาดบริ การ
การจัดการการขาย
การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
การจัดการการส่ งเสริ มการขาย
การจัดการการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด
การตลาดทางตรง
การจัดการการค้าปลีก
การจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
ปัญหาพิเศษทางการตลาด
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
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3001313
3001314
3001315
3001316
3001317
3001318
3001411
3001412
3001413
3001414
3001415
3001416
3001417
3004202

การบริ หารการตลาดสําหรับธุ รกิจ
ชุมชน
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
การบริ หารและการสร้างภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า
การบริ หารความสัมพันธ์ทางการตลาด
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
ปัญหาพิเศษและการวิจยั เพื่อการตลาด
ชุมชน
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
หลักการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน

3001412
3001413
3001414
3001415
3002211
3004202
3005101

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ทางธุ รกิจ

2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ 6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ 6 หน่วยกิต
3001431 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3001400 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการตลาด
ทางการตลาด
3001432 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการตลาด
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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ตารางที่ 3 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจิตอาสา 1. ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเน้นการ
พัฒนาจิตตามแนวทางพุทธศาสนา
2. ความรู้ความสามารถด้านการ
2.รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยจัด
บริ หารธุ รกิจและการตลาดเพื่อนําไป
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและกําหนดให้มี
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ก่อนจบ
การศึกษาต่อ
การศึกษา
3. ด้านบุคลิกภาพ
3. มีการอบรมเรื่ อง การแต่งกาย มารยาทในการเข้าสังคม เทคนิ คใน
การสื่ อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ 4. กําหนดให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการกําหนดหัวหน้ากลุ่ม
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
ในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
นําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การ
เข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
และส่ งเสริ มให้มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
5. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
5. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สารสนเทศ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต

กลยุทธ์ การสอน
สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา
ต่างๆ โดยเน้นการเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริ งและจาก
กรณี ศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิน ผลจากการทํา ความดี
เพื่อประโยชน์ ต่อส่ วนรวม และ
การเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่น
2. ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ

กลยุทธ์ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมด้านความ
กตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุณ เช่น บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ในรายวิชา
ต่างๆ

2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความ ปลูกฝัง เรื่ องการปฏิบ ั ติตาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน การ
แต่งกาย การรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย และการ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึก
สาธารณะ

2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

จัด กิจกรรม เสริ มในรายวิชา
ต่างๆการสอน โดยเน้นการเป็ น
ผูใ้ ห้ มีจิตอาสา จิตสาธารณะใน
การบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

กลยุทธ์ การสอน
1. เน้นการสอนหลากหลาย
รู ปแบบ โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วม ใช้วธิ ี การบรรยาย อภิปราย
กรณี ศึกษา บทบาทสมมุติ การ
สาธิ ตตัวอย่าง การเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดู
งาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง ธุ รกิจ โดย
ใช้ศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมต่างๆ เช่น คําพูดที่
แสดงออก , การปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
พระคุณ
2. ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
1. ประเมินผลจากการ ตรงต่อ
เวลาเข้าชั้นเรี ยน และจากการส่ ง
งานที่ได้รับมอบหมาย ในเวลาที่
กําหนด
2. ประเมินผลจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง และ
รับผิดชอบต่อสังคม
ประเมินจากการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม และการมี
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การแสดงความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
2. ผลการอภิปราย ผล การแสดง
บทบาทสมมุติ ผลการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา และผลการศึกษาดู
งาน
3. ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ประเมินจากโครงการ
กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอ
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ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้

กลยุทธ์ การสอน
3. เชิญผู้ เชี่ยวชาญ
ที่มี
ประสบการณ์ตรง มา เป็ น
วิทยากร บรรยายในรายวิชา
ต่างๆ
2.2.2 มีความสามารถในการแสวงหา
กําหนดประเด็นหัวข้อให้ผเู ้ รี ยน
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ค้นคว้าและนํามาเขียนรายงาน
เพื่อนําเสนอผลการค้นคว้าใน
รู ปแบบต่าง ๆ
2.2.3 มีความสามารถในการจัดการความรู้ กําหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า
ให้เป็ นหมวดหมู่
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
แล้วนํามาวิเคราะห์จดั หมวด
ข้อมูล อย่างเป็ นระบบใน
รู ปแบบของการทํารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ 1. กําหนดประเด็นปั ญหาหรื อ
ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและให้
ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
สัง เคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ที่เรี ยนมา
2.
การจัดส่ งนิสิตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาดในสถานประกอบการ
จริ ง

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายโดย
ใช้พลวัตแนวคิดทางด้าน การบริ หารธุ รกิจ
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
นวัตกรรม รวมทั้งสามารถบูรณาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
5. ประเมินจาก การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคเรี ยน และ
สอบปลายภาคเรี ยน
ผลการนําเสนอรู ปแบบต่าง ๆ

ผลการจัดทํารายงานที่แสดงการ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

1.
ผลการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ความรู้ทางด้าน
การตลาดจากสถาน
ประกอบการที่นิสิตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่นิ สิ ตไปฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า รายงาน การศึกษาค้นคว้า /
ความรู ้จากศาสตร์ ต่างๆ เพื่อ
ผลงาน/องค์ความรู ้ใหม่
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยใช้
ทฤษฎีดา้ นบริ หารธุ รกิจอย่าง
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ศาสตร์ ดา้ นการบริ หารธุ รกิจ
2.3.2 มีความสามารถในการสร้างมโน
ทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า
และสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์ การสอน
บูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ฝึ กฝนการประยุกต์และ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
รวมทั้งการสร้างสถานการณ์
และปัญหาจําลองให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ และฝึ กแก้ปัญหา

2.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิง
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ

จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน ผลการแสดงความคิดเชิง
ได้ร่วม กันอภิปรายและแสดง สนับสนุน /โต้แย้งจากการ
ความคิดเห็น
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถทํางาน 1. กําหนดกลยุทธ์การสอน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. กําหนดให้ ผูเ้ รี ยน เข้าร่ วม
ประชุมและสัมมนา
กับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หารจัดการ กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
และมีภาวะผูน้ าํ
ร่ วมกันจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1
โครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล
รายงานการศึกษาค้นคว้า
วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน

/

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสรุ ปรายงานผลการเข้า
ร่ วมประชุมสัมมนา

1. ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมในการจัดทํา
โครงการแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม
3. การจัดทําโครงการโดยผูเ้ รี ยน
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3 มีความสามารถ ในการทํางานด้าน
การบริ หารธุ รกิจ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มอบหมายให้ผเู้ รี ยน ร่ วมกัน
ทํางานเป็ นทีม ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในสาขาวิชา
2. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด
การมอบหมายงานและกิจกรรม
ในรายวิชา

1. แบบประเมินทักษะการ
ทํางานเป็ นทีม
2. แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน

1. การประเมินคุณภาพจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินการส่ งงานที่ตรงต่อ
เวลา

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ ความรู้ดา้ นการ 1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการ ทํางานด้าน 1. ประเมินผลการฝึ กการทํางาน
บริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี
การบริ หารธุ รกิจในสภาพจริ ง ด้านการบริ หารธุ รกิจ
2. สถานการณ์จาํ ลองการทํางาน 2. ประเมินผลตามรู ปแบบและ
ด้านการบริ หารธุ รกิจใน
หลักวิธีการทํางาน
องค์การ
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเองและ การนําเสนอรายงานและอ้างอิง
สารสนเทศ
นําเสนอผลการค้นคว้าโดยใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ มอบหมายงานให้ ผูเ้ รี ยน ใช้ รายงาน /การนําเสนอผลงานใน
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม ชั้นเรี ยนและในวงวิชาการด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน การตลาดและศาสตร์อื่นๆ ที่
การตลาดและศาสตร์อื่นๆ
เกี่ยวข้อง
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูล
ข่าวสาร

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มอบหมา ยงานให้ ผูเ้ รี ยน 1. ประเมินผล จากรายงานหรื อ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการ ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
บริ หารธุ รกิจและการตลาด ผ่าน 2. การนําเสนอผลงาน
สื่ อและช่องทางต่าง ๆ
2. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
วิจารณญาณ
และสามารถ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารได้
อย่างสร้างสรรค์

ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบรายวิชาของหลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2552) กับหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ (พ.ศ.2554)
หลักสู ตรเดิมปี 2552
3001101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด
หลักคุณธรรมในการตลาด ในฐานะเป็ น
กิจกรรมหลักทางธุ รกิจอย่างหนึ่งโดย
กล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิด
หรื อปรัชญาทางการตลาด ส่ วนผสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย
แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่ วนผสมทางการตลาด ประเภท
ของตลาด และจริ ยธรรมนักการตลาด

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- เลขรหัสรายวิชา
3001100 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
- ชื่อรายวิชา
Principles of Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด - คําอธิบายรายวิชา
ประเภทของตลาด แนวความคิดทาง
การตลาด ระบบการตลาด สิ่ งแวดล้อมทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาด และคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักการตลาด
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หลักสู ตรเดิมปี 2552
3001201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
Consumer Behavior
ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค แนวความคิด
ทฤษฎี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งอิทธิ พลของ
ส่ วนผสมการตลาด ต่อพฤติกรรมข อง
ผูบ้ ริ โภค

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
3001201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) - คําอธิบายรายวิชา
Consumer Behavior
ลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค แนวความคิด
ทฤษฎี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แบบจําลองพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ปัจจัยที่
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
อิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

3001301 การบริหารผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6) Product Management
แนวคิดและนโยบายการบริ หารผลิตภัณฑ์
การกําหนดกลยุทธ์การจัดส่ วนผสม
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
บรรจุภณั ฑ์ นโยบายตราสิ นค้า การ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์และ
แนวทางแก้ไขภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม

- ชื่อรายวิชา
3001301 การจัดการผลิตภัณฑ์ และตรา
สิ นค้ า 3 (3-0-6) Product and Brand - คําอธิบายรายวิชา
- พัฒนามาจากการ
Management
ปรับรวม 1) วิชาการ
หลักการ แนวคิดและนโยบายการจัดการ
ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า การกําหนดกล บริ หารผลิตภัณฑ์ 2)
วิชาการบริ หารและ
ยุทธ์การจัดส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ การ
การสร้างภาพลักษณ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุภณั ฑ์
ตราสิ นค้า
นโยบายตราสิ นค้า การกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจร
ชีวติ ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาตราสิ นค้าและการสร้างภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า บทบาทและความสามารถของ
หน่วยงานการตลาดในด้านการบริ หารตรา
สิ นค้าและการสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์และ
แนวทางแก้ไขภายใต้หลักจริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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3001302 การบริหารราคา 3 (3-0-6)
Pricing Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับราคา การ
กําหนดนโยบายราคา กลยุทธ์การกําหนด
ราคา การวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการกําหนดและการเปลี่ยนแปลง
ราคา การพิจารณาใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือใน
การส่ งเสริ มการตลาดและการบริ หารราคา
ให้สอดคล้องกับส่ วนผสมการตลาดอื่น ๆ
รวมถึงศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
กําหนดราคา การวางแผนกําไรจากการ
กําหนดราคาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพทางการตลาด
ของธุ รกิจ

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
3001302 การจัดการราคา 3 (3-0-6)
Pricing Management

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- ชื่อรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา

3001303 การบริหารการจัดจาหน่ าย
3 (3-0-6) Place Management
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดจําหน่าย โดย
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของช่อง
ทางการจัดจําหน่าย สถาบันคนกลาง
ภายใต้สภาพแวดล้อมช่องทางการจัด
จําหน่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้วยการออกแบบช่องทางการ
จัดจําหน่ายอย่างสอดคล้องกับส่ วนผสม
ทางการตลาดอื่นๆและมุ่ งขจัดความขัดแย้ง
รวมถึงสร้างแรงจูงใจต่อคู่คา้ เพื่อความ
ร่ วมมือระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการจัดส่ งกําลัง
บํารุ งทางการตลาดเพื่อความได้เปรี ยบเชิง
การแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม

- ชื่อรายวิชา
3001303 การจัดการช่ องทางการตลาด
- คําอธิบายรายวิชา
3 (3-0-6) Marketing Channel
Management
บทบาทและความสําคัญของช่องทาง
การตลาด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง
การตลาด ภายใต้สภาพแวดล้อมช่องทาง
การตลาด สถาบันคนกลาง การพัฒนา
ภายใต้สภาพแวดล้อมช่องทางการตลาด
ด้วยการออกแบบภายใต้สภาพแวดล้อม
ช่องทางการตลาดอย่างสอดคล้องกับส่ วน
ประสมทางการตลาดอื่นๆ และการจัดการ
ความขัดแย้ง ความร่ วมมือระหว่างกันอย่าง
ยัง่ ยืน การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการ
จัดส่ งกําลังบํารุ งทางการตลาดเพื่อความ
ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับราคา การ
กําหนดนโยบายราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การกําหนดราคา กลยุทธ์การกําหนดราคา
การวางแผนและการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
กําหนดและการเปลี่ยนแปลงราคา การ
พิจารณาใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือในการ
ส่ งเสริ มการตลาดและการบริ หารราคาให้
สอดคล้องกับส่ วนประส มการตลาดอื่น ๆ
การวางแผนกําไรจากการกําหนดราคาโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพทางการตลาดของธุ รกิจ
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3001311 การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณา
การ 3 (3-0-6) Integrated Marketing
Communications
แนวคิด ลักษณะทัว่ ไป ความสําคัญของ
การสื่ อสาร กระบวนการสื่ อสารทางการ
ตลาด ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการวาง
แผนการสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
เทคนิคและเครื่ องมือในการสื่ อสารทาง
การตลาด การผสมผสานสื่ อ และการ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของสื่ อ เพื่อกําหนด
กลยุทธ์ในการสื่ อสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านอื่น โดยคํานึง ถึงประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวม

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
3001304 การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณา - เลขรหัสรายวิชา
การ 3 (3-0-6) Integrated Marketing - คําอธิบายรายวิชา
- ย้ายจากกลุ่มวิชา
Communications
เลือกมาเป็ นกลุ่ม
แนวคิด ลักษณะทัว่ ไป ความสําคัญของ
วิชาบังคับ
การสื่ อสาร กระบวนการสื่ อสารทางการ
ตลาด ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการวาง
แผนการสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์และ
ยุทธวิธีการส่ งเสริ มการตลาดทั้งการ
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การขายโดย
บุคคล การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางตรง โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดด้านอื่น โดยคํานึงถึง ประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวม

3001316 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6) International Marketing
หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุ รกิจ
การตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิด
การตลาดยุคโลกาภิวตั น์ ศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศ แนวทางการ
ลงทุนระหว่างประเทศ เข้าใจถึงวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาด
ระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนินงานด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ โดยใช้หลัก
จริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ

3001305 การตลาดระดับโลก 3 (3-0-6)
Global Marketing
หลักการและแนวคิดในการดําเนินธุ รกิจ
การตลาดระดับโลก แนวความคิดการตลาด
ยุคโลกาภิวตั น์ ศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดระดับโลก
แนวทางการเข้าสู่ ตลาดระดับโลก
การ
ลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาด
ระดับโลก พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในตลาด
ระดับโลก วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อ
การดําเนินงานด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศ โดยใช้หลักจริ ยธรรมในการ
ดําเนินธุ รกิจ

-

เลขรหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ย้ายจากกลุ่มวิชา
เลือกมาเป็ นกลุ่ม
วิชาบังคับ
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หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
3001306 จริยธรรมทางการตลาดและความ 3001306 จริยธรรมทางการตลาดและ
- คําอธิบายรายวิชา
รับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม 3 (3-0-6)
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่ อสั งคม
Marketing Ethics and Corporate Social
3(3-0-6) Marketing Ethics and
Responsibility
Corporate Social Responsibility
ทฤษฎี แนวคิด ที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผล ทฤษฎี แนวคิด ที่มาของจริ ยธรรมและ
ที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้งการสร้าง
เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้งการ
จริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ และการดําเนิน
สร้างจริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ และการ
กิจกรรมทางการตลาด เน้นจริ ยธรรมของ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เน้น
ผูบ้ ริ หาร จริ ยธรรมของพนักงาน และ
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร จริ ยธรรมของ
บุคลากรทางการตลาด โดยใช้กรณี ตวั อย่าง
พนักงาน และบุคลากรทางการตลาด โดย
ประกอบ รวมถึงแนวคิดของธุรกิจภายใต้
หลักจริ ยธรรม และการกํากับที่ดีควบคู่ไปกับ ใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ รวมถึงแนวคิด
การใส่ ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่ งแวดล้อม การ ของธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม และ การ
กํากับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษา
สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(Green Product) เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตและ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการเกิดมลภาวะและ
มลพิษ การตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อน
ด้วยการกระตุน้ การซื้ อขายสิ นค้าทางการ
ลงทุนใหม่ที่เรี ยกว่า คาร์บอนเครดิต เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

3001307 กลยุทธ์ และนโยบายการตลาด
3(3-0-6) Marketing Strategy and Policy
การกําหนดกลยุทธ์และนโยบายทางการ
ตลาดโดยมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์กลยุทธ์และ
นโยบายในธุ รกิจจริ งเพื่อสร้างสร้างทักษะ
และประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์และ
นโยบายการตลาดในสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงการศึกษากระบวนในการกําหนดกล
ยุทธ์การตลาดและนโยบายการตลาด การ
ดําเนินกลยุทธ์เชิงปฏิบ ั ติ การตรวจสอบ
และการประเมินผล

- ชื่อรายวิชา
3001307 กลยุทธ์ การตลาด 3(3-0-6)
- คําอธิบายรายวิชา
Marketing Strategies
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
การใช้กลยุทธ์สาํ หรับส่ วนตลาดแบบต่างๆ
กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด โดยมุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้มองเห็นแนวทางและชั้นเชิงทาง
การตลาด เพื่อนําหลักการไปประยุกต์กบั
งานอาชีพทางธุ รกิจได้โดยใช้กรณี ศึกษา
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3001305 การวางแผนทางการตลาด
3 (2-2-5) Marketing Planning
ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การตลาด โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการตลาด อาทิ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค สภาพการแข่งขัน และสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อนําม าตัดสิ นใจในการ
วางแผนการตลาด ศึกษาโดยการใช้
กรณี ศึกษาในการเขียนแผนการตลาด

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- เลขรหัสรายวิชา
3001401 การวางแผนทางการตลาด
- คําอธิบายรายวิชา
3 (2-2-5) Marketing Planning
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การตลาดโดยทําการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกที่มีผล
ต่อการวางแผนทางการตลาด การกําหนด
กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด เพื่อการ
จัดทําแผนการตลาดโดยการใช้กรณี ศึกษา

3001401 การวิจัยทางการตลาด 3 (2-2-5)
Marketing Research
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั
การตลาดที่มีต่อธุ รกิจ ประเภท เทคนิคและ
เครื่ องมือในการวิจยั การตลาด
กระบวนการและกรรมวิธีในการทําวิจยั
โดยมีการฝึ กทํางานวิจยั การตลาดศึกษา
เฉพาะกรณี เริ่ มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั การออกแบบสอบถาม การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจยั
การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเขียนรายงานและการนําเสนอผลวิจยั
ภายใต้หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักวิจยั

3001402 การวิจัยทางการตลาด 3 (2-2-5) - เลขรหัสรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
Marketing Research
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั
การตลาดที่มีต่อธุ รกิจ ประเภท เทคนิคและ
เครื่ องมือในการวิจยั การตลาด
กระบวนการวิจยั ทางการตลาด การฝึ ก
ทํางานวิจยั ทางการตลาดเฉพาะกรณี การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เริ่ มตั้งแต่การ
ออกแบบการวิจยั การ เก็บข้อมูล การใช้
สถิติเพื่อการวิจยั การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานและการ
นําเสนอผลวิจยั ภายใต้หลักจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจยั
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3001402 สั มมนาทางการตลาด 3 (2-2-5)
Seminar in Marketing
แนวคิดการดําเนินงานทางด้านการตลาด
ขององค์กรธุ รกิจจริ ง ทั้งที่เป็ นองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึง
ความสําเร็ จและความล้มเหลว ตลอดจน
ปั ญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไขขององค์กร
นอกจากนี้ยงั เรี ยน รู้และฝึ กฝนการนําเอา
ความรู้ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไข โดยใช้วธิ ี การระดมสมองและการ
อภิปรายกลุ่มเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
การปฏิบตั ิงานกับองค์กรภายนอกใน
อนาคต

3001403 สั มมนาทางการตลาด 3 (2-2-5) - เลขรหัสรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
Seminar in Marketing
แนวคิดการดําเนินงานทางด้านการตลาด
ขององค์กรธุ รกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็ จ
และความล้มเหลว ตลอดจนปั ญหาต่างๆ
และแนวทางแก้ไขขององค์กร เรี ยนรู ้และ
ฝึ กการนําความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข โดยใช้วธิ ี การระดมสมอง
และการอภิปรายกลุ่มเพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการปฏิบตั ิงานกับองค์กร
ภายนอกในอนาคตโดยยึดหลักคุณธรรม
และจริ ยธรรม

3001211 การบริหารการตลาด 3 (3-0-6)
Marketing Administration
ความสําคัญของการบริ หารการตลาด
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การ
จัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาส
ของการตลาด โครงสร้างตลาด และ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวัดและ
การพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่ วนตลาด
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด

3001211 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) - ชื่อรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
Marketing Management
ความสําคัญของการจัดการตลาด บทบาท - ย้ายจากกลุ่มวิชา
เลือกมาเป็ นกลุ่ม
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การจัด
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
องค์กรการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของ
การตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการ
พยากรณ์ตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์และยุท ธวิธีทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด การประเมินผล
และการควบคุมทางการตลาด
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3001212 การตลาดบริการ 3 (3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย และความสําคัญของตลาด
บริ การ ประเภทของตลาดบริ การ วิธี
วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ของตลาดบริ การประเภทต่างๆ การ
วางแผนและการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับตลาดบริ การ ศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุ รกิจ
บริ การ รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการ
ประเมินเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขอย่าง
เหมาะสม

- คําอธิบายรายวิชา
3001212 การตลาดบริการ 3 (3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย และความสําคัญของตลาด
บริ การ ประเภทของตลาดบริ การ
การ
วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ของตลาดบริ การประเภทต่างๆ การ
วางแผนและการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับตลาดบริ การ การศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของ
ธุ รกิจบริ การ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข
อย่างเหมาะสม

3001213 การบริหารการขาย 3 (3-0-6)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน
ของผูบ้ ริ หารหน่วยงานขาย การจัดรู ปแบบ
และความสําคัญขององค์การฝ่ ายขาย การ
บริ หารบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวกับการขาย
การควบคุม และการจูงใจพนักงานขาย
การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์
การขาย การกําหนดโควตา และ
งบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย
การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้ง
ศึกษาการบริ หารงานยุคใหม่ที่ตอ้ งอาศัย
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและบริ หารการขายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

3001213 การจัดการการขาย 3 (3-0-6) - ชื่อรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน
ของผูบ้ ริ หารหน่วยงานขาย การจัดรู ปแบบ
และความสําคัญขององค์การฝ่ ายขาย การ
บริ หารบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวกับการขาย
การจูงใจ และการควบคุมนักขาย การ
วางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์การ
ขาย การกําหนดโควตา และงบประมาณ
การขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผล
งานนักขาย รวมทั้งการบริ หารงานขายยุค
ใหม่ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
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3001214 การบริหารการโฆษณาทาง
การตลาด 3 (3-0-6) Advertising
Management for Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
นโยบาย และประเภทของการโฆษณา
รวมถึงผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการโฆษณาต่อ
สังคม ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อกําหนดแผนงานและกลยุทธ์กา
ร
โฆษณาทางการตลาด การรณรงค์
สร้างสรรค์และการวางแผนการโฆษณา
การเลือกใช้สื่อ การกําหนดวัตถุประสงค์
การตัดสิ นใจด้านงบประมาณ และการ
ประเมินผลการโฆษณา การบริ หารงาน
แบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

- ชื่อรายวิชา
3001214 การจัดการการโฆษณาทาง
- คําอธิบายรายวิชา
การตลาด 3 (3-0-6) Advertising
Management for Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
นโยบาย และประเภทของการโฆษณา
รวมถึงผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการโฆษณาต่อ
สังคม ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
การกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อกํา หนด
แผนงาน กลยุทธ์และยุทธวิธีการโฆษณา
ทางการตลาด การรณรงค์สร้างสรรค์
และการวางแผนการโฆษณา การวางแผน
สื่ อโฆษณา การตัดสิ นใจด้านงบประมาณ
และการประเมินผลการโฆษณา ภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3001215 การขายโดยบุคคลและศิลปะการ
ขาย 3 (3-0-6) Personal Selling and
Salesmanship
ระบบการขายโดยใช้บุคคลในฐานะเป็ น
ส่ วนผสมการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อใ ห้
ทราบถึงกระบวนการขาย การใช้ศิลปะการ
ขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคใน
การแก้ปัญหาต่า งๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบ
อาชีพขาย การปรับปรุ งตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี การเรี ยนรู้
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของพนักงาน
ขาย รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
สร้างแรงจูงในในการปฏิบตั ิงาน

3001215 การขายโดยบุคคลและศิลปะการ
ขาย 3 (3-0-6) Personal Selling and
Salesmanship
ระบบการขายโดยใช้บุคคลในฐานะเป็ น
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการขาย การใช้ศิลปะการ
ขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคใน
การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบ
อาชีพขาย การปรับปรุ งตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี การเรี ยนรู้
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย
รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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3001216 การส่ งเสริมการขายและการตลาด 3001216 การจัดการการส่ งเสริมการขาย - ชื่อรายวิชา
ด้ วยกิจกรรม 3 (3-0-6)
3 (3-0-6) Sales Promotion Management - คําอธิบายรายวิชา
Sales Promotion and Event Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
นโยบาย และประเภทของการส่ งเสริ ม
นโยบาย และประเภทของการส่ งเสริ มการ การขาย ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ขาย และการตลาดด้วยกิจกรรม ศึกษาและ ของกลุ่มเป้ าหมายและสิ่ งแวดล้อมทางการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายและ ตลาดเพื่อกําหนดแผนงานและกลยุทธ์การ
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด เพื่อ กําหนด ส่ งเสริ มการขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
แผนงานและกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย ทางการตลาดด้านอื่นและกลยุทธ์ของ
อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ องค์กร โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์
ทางการตลาดด้านอื่นและกลยุทธ์ของ
เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย การเลือกสื่ อ
องค์การ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์
การตัดสิ นใจด้านงบปร ะมาณและการ
เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย การเลือกสื่ อ ประเมินผลการส่ งเสริ มการขาย โดยมุ่งใช้
การตัดสิ นใจด้านงบประมาณและการ
หลักจริ ยธรรมทางการตลาดและความ
ประเมินผลการส่ งเสริ มการขายและ
รับผิดชอบต่อสังคม
การตลาดด้วยกิจกรรม
รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3001217 การบริหารการประชาสั มพันธ์ ทาง 3001217 การจัดการการประชาสั มพันธ์
- ชื่อรายวิชา
การตลาด 3 (3-0-6) Public Relations for
ทางการตลาด 3 (3-0-6) Public Relations - คําอธิบายรายวิชา
Marketing
Management for Marketing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์
นโยบาย และประเภทของการ
นโยบาย
และประเภทของการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ศึกษาความ ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างงานประชาสัมพันธ์กบั กล เชื่อมโยงระหว่างงานประชาสัมพันธ์กบั กล
ยุทธ์ทางการตลาด การค้นหาแนวทาง
ยุทธ์การตลาด การค้นหาแนวทาง
ผสมผสานเครื่ องมือและกิจกรรมการ
ผสมผสานเครื่ องมือและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการนําไปปรับใช้ใน
ประชาสัมพันธ์เพื่อการนําไปปรับใช้ใน
โลกธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง โลกธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการ
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ ประเมินผลภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการตลาด และการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ บริ หารงานภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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3001218 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6)
Direct Marketing
หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
ทางตรง กระบวนการของการตลาด
ทางตรง ประเภทของตลาดทางตรง การ
บริ หารและการวางแผน
การกําหนด
กลยุทธ์และกลวิธีในการดําเนินการตลาด
ทางตรง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและ
กําหนดแนวทางแก้ไข โดยคํานึงถึงหลัก
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- คําอธิบายรายวิชา
3001218 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6)
Direct Marketing
หลักการ แนวคิดและประเภทของ
การตลาดทางตรง กระบวนการบริ หาร
การตลาดทางตรง การกําหนดกลยุทธ์และ
ยุทธวิธีการดําเนินการตลาดทางตรง
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนว
ทางแก้ไข โดยคํานึงถึงหลักจริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3001312 การบริหารการค้ าปลีก 3 (3-0-6)
Retail Management
แนวทางการบริ หารการค้าปลีก สถาบัน
การค้าปลีกและรู ปแบบการค้าปลีก
สมัยใหม่ที่มีภาพลักษณ์ตรงกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค เริ่ มตั้งแต่การเลือกทําเลที่ต้ งั การ
ออกแบบและตกแต่ง การจัดองค์การและ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารสิ นค้า
การจัดซื้ อ การกําหนดราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด ตลอดจนการบริ การ ด้วยการบูร
ณาการโซ่อุปทานและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการค้าปลีก เพื่อการเป็ น
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3001311 การจัดการการค้ าปลีก 3 (3-0-6) - เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อรายวิชา
Retail Management
แนวทางการบริ หารการค้าปลีก สถาบัน - คําอธิบายรายวิชา
การค้าปลีกและรู ปแบบการค้าปลีก
สมัยใหม่ที่ตรงกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การ
เลือกทําเลที่ต้ งั การออกแบบและตกแต่ง
การจัดองค์การและบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารสิ นค้า การจัดซื้ อ การกําหนด
ราคา การส่ งเสริ มการตลาด ตลอดจนการ
บริ การ ด้วยการบูรณาการโซ่อุปทานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้าปลีก การ
เป็ นผูป้ ระกอบการค้าปลีกที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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3001315 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทาง
การตลาด 3 (3-0-6) Quantitative
Analysis for Marketing
การตลาดกับสภาพแวดล้อม ระบบข้อมูล
ข่าวสารทางการตลาดความน่าจะเป็ น
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การจัดซื้ อสิ นค้า การ
ผลิตเมตริ กซ์ การโปรแกรมเชิงเส้น
เทคนิคการตั้งราคา การขนส่ งและช่องทาง
การจัดจําหน่าย วิธีซิมเพล็กซ์ การ
มอบหมายงานและการพยากรณ์

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- เลขรหัสรายวิชา
3001312 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทาง
- คําอธิบายรายวิชา
การตลาด 3 (3-0-6) Quantitative
- ย้ายจากกลุ่มวิชา
Analysis for Marketing
เลือกมาเป็ นกลุ่ม
ระบบสารสนเทศทางการตลาด ทฤษฎี
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การตัดสิ นใจ การจัดซื้ อสิ นค้า และการใช้
เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณ การ
วิเคราะห์การจัดการสิ นค้าคงคลัง เทคนิค
การตั้งราคา การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การ
ขนส่ ง การพยากรณ์และการมอบหมาย
งาน

3001318 การบริหารความสั มพันธ์ ทาง
การตลาด 3 (3-0-6) Relationship
Marketing Management

3001313 การจัดการความสั มพันธ์ ทางการ
ตลาด 3 (3-0-6) Marketing Relationship
Management

ความหมาย ขอบเขต แนวความคิด และ
ความสําคัญของการบริ หารความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับลูกค้า (CRM) คนกลาง
(PRM)
ผูป้ ้ อนวัตถุดิบ (SRM) และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งปั จจัยภายในและ ภายนอก
องค์การ การนํากลยุทธ์การบริ หาร
ความสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อองค์การ
การเลือกใช้เทคนิคและเครื่ องมือสําคัญที่ใช้
ในการวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์
รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน

ความหมาย ขอบเขต แนวความคิด และ
ความสําคัญของการบริ หารความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า คนกลาง ผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานทางการตลาด โดยศึกษา
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปั จจัยภายในและ
ภา ยนอกองค์การ การนํากลยุทธ์การ
บริ หารความสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิดผลดีต่อ
องค์การ การเลือกใช้เทคนิคและเครื่ องมือ
สําคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์และการวางกล
ยุทธ์ รวมถึงการประเมินผล

- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา
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3001414 ปัญหาพิเศษและการวิจัยเพือ่
การตลาดชุ มชน 3 (2-2-5) Special
Problem and Community Research
มโนทัศน์เกี่ยวกับชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการศึกษากับ
การพัฒนาตลาดชุมชน การวิเคราะห์สภาพ
บริ บท ปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และความ
ต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม และการวิจยั
แบบร่ วมมือที่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน การ
ออกแบบการวิจยั กระบวนการเก็บ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
นํา เสนอผลการวิจยั และการใช้ประโยชน์
จากการวิจยั ในการพัฒนาศักยภาพ การมี
ส่ วนร่ วมและการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาเครื อข่ายชุมชน
การจัดการชุมชน พัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ชุมชนนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่
ยัง่ ยืน

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
3001314 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
3 (3-0-6) Marketing Special Problem
ศึกษากรณี ตวั อย่างทางการตลาดของธุ รกิจ
ประเภทต่างๆ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ส่ วนประสมทางการตลาด โอกาสทาง
การตลาด และปั ญหาเพื่อกําหนดแนว
ทางแก้ไข

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- เลขรหัสรายวิชา
- ชื่อรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา

3001413 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6) Marketing Information System

3001413 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6) Marketing Information System

- คําอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการ การประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กระบวนพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการตลาด และข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เพื่อออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการตลาดเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารโดยครอบคลุม
แนวคิดและเครื่ องมือที่เป็ นประโย ชน์ต่อ
การวิเคราะห์
และนําเสนอเพื่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

แนวคิด หลักการ และการประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การตลาด วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการตลาด โดยครอบคลุม
แนวคิดและเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์
และนําเสนอเพื่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
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หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554
สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
3001412 การตลาดเพือ่ สั งคมและ
- คําอธิบายรายวิชา
3001412 การตลาดเพือ่ สั งคมและ
สิ่ งแวดล้ อม 3 (3-0-6) Social and
สิ่ งแวดล้อม 3 (3-0-6) Social and
Environmental Marketing
Environmental Marketing
แนวทางในการดําเนินธุ รกิจ เพื่อลดปั ญหา แนวทางในการดําเนินธุ รกิจ เพื่อลดปั ญหา
และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
โดยบูรณาการแนวความคิดการตลาดกับ
โดยบูรณาการแนวความคิดการตลาดกับ
ศาสตร์ดา้ นนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์
ศาสตร์ดา้ นนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย และสังคมเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทาง กฎหมาย และสังคมเพื่อพัฒนากลยุทธ์
การตล าดตามแนว White Ocean ที่ไม่ การตลาดที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงการศึกษากรณี ตวั อย่าง
รวมถึงการศึกษากรณี ตวั อย่างธุ รกิจที่
ธุ รกิจที่ดาํ เนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
และสิ่ งแวดล้อม โดยไม่หวังผลกําไรทาง
ธุ รกิจเพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมที่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
3001411 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
3001411 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
- คําอธิบายรายวิชา
3 (3-0-6) Agricultural Marketing and
Cooperative Marketing

3 (3-0-6) Agricultural and Cooperative
Marketing

ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาท
และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การ
รวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในประเทศ
การตั้งราคาตลาดต้นทุนและส่ วนเหลื่อม
ของการตลาด วิธีดาํ เนินการตลาด วิธีการ
รวบรวมและการซื้ อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก
การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจ
คุณภาพ ก ารเก็บรักษา การแปรรู ป การ
วางแผนต้นทุนการผลิต วิธีการควบคุม
ค่าใช้จ่าย การกําหนดราคา และการชําระ
ราคาแก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทําสัญญา
เกี่ยวกับสมาชิก ข้อจํากัดและปั ญหา
การตลาด

ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาท
และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การ
รวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในประเทศ
การกําหนดราคาตลาด ต้นทุนและส่ วน
เหลื่อมทางการตลาด วิธีดาํ เนินการตลาด
วิธีการรวบรวมและการซื้ อผลิตภัณฑ์จาก
สมาชิก การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด
การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปร
รู ป การวางแผนต้นทุนการผลิต วิธีการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย การกําหนดราคา และ
การชําระราคาแก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทําสัญญา
เกี่ยวกับสมาชิก ข้อจํากัดและปั ญหา
การตลาด
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สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- เลขรหัสรายวิชา
- คําอธิบายรายวิชา

3001415 สถานการณ์ ปัจจุบันทางการตลาด
3 (2-2-5) Current Issues in Marketing
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ข่าวสาร
ทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงกล
ยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ในแวดวงธุรกิจ โดย
ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทาง
การตลาดเพื่อวิเคราะห์ อธิ บายประเด็น
สถานการณ์ โดยการประยุกต์ใช้ความรู ้
ทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่ม เติม
ตั้งแต่กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้ าหมายโดย
หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง (Blue Ocean
Strategy) และการเลือกใช้กลยุทธ์ร่วมสมัย
ประกอบด้วย การตลาดเชิงประสบการณ์
(Experiencial Marketing) การตลาดเชิง
กิจกรรม (Event Marketing) การตลาดความ
บันเทิง (Entertainment
Marketing)
ประกอบด้วย การตลาดดนตรี
(Music
Marketing) การตลาดกีฬา (Sport Marketing)
การตลาดภาพยนตร์ (Movie Marketing)

3001414 สถานการณ์ ปัจจุบันทางการตลาด
3 (2-2-5) Current Issues in Marketing
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ข่าวสาร
ทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบนั รวมถึงกล
ยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ศึกษาปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยการประยุกต์ความรู ้ทางการ
ตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การตลาดร่ วมสมัย

3001417 การสร้ างนวัตกรรมทาง
การตลาด 3 (3-0-6) Marketing
Innovation
เทคนิควิธีใหม่ๆ ทางการตลาดเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อบรรจุภณั ฑ์
ผลิตภัณฑ์ การจัดวางผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดราคา และการส่ งเสริ ม ผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็ จในระยะยาว
ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันปั จจุบนั
กระบวนการสร้างการสื่ อสารแบบครบ
วงจรที่มีประสิ ทธิภาพและทรงพลังเพื่อ
ความเข้าใจและผูกใจลูกค้า

- เลขรหัสรายวิชา
3001415 การสร้ างนวัตกรรมทาง
- คําอธิบายรายวิชา
การตลาด 3 (3-0-6) Marketing
Innovation
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ทางการตลาดเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ การบรรจุภณั ฑ์ การกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การจัด
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
กระบวนการสร้างการสื่ อสารแบบครบ
วงจรที่มีประสิ ทธิภาพเพื่ อเพิม่ โอกาส
ความสําเร็ จในระยะยาว
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3001431 การเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด 3 (2-2-5)
Pre-Internship in Marketing
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการ
ตลาด การศึกษาแนวโน้มสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุ รกิจ โดย
การใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง การ
เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะ
ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถ
ทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
เสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3001400 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง 3001432 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
การตลาด 6 (0-600-0) Internship in
การตลาด 3 (0-350-0) Internship in
Marketing
Marketing
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการตลาด การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการตลาด
ในหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
ในหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทาง
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จาก
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้สถานการ ณ์จริ ง จัดให้มี การศึกษาไปใช้สถานการณ์จริ ง จัดให้มี
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึ กประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิม
ฝึ กประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิม
นิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึ ก
นิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึ ก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนว
แนวทางแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จ ลุล่วงไป
ทางการแก้ไขปั ญหา กําหนดให้จดั ทํา
ด้วยดี ทั้งนี้อาจกําหนดให้จดั ทําโครงการ โครงการพิเศษหรื อภาคนิพนธ์หรื อบัณฑิต
พิเศษหรื อภาคนิพนธ์หรื อบัณฑิตนิพนธ์
นิพนธ์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ปรึ กษา

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
- รายวิชาเพิม่ เข้ามา
ใหม่ในหลักสู ตร
ปรับปรุ งปี 2554 เพื่อ
เตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาด

- เลขรหัสรายวิชา
- ปรับลดหน่วยกิต
จาก 6 หน่วยกิตเป็ น
3 หน่วยกิต
- คําอธิบายรายวิชา
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3001304 การบริหารการส่ งเสริม
การตลาด 3 (3-0-6) Promotion
Management
แนวคิด หลักการ ในการส่ งเสริ มการตลาด
เข้าใจถึงความสําคัญ การวางแผนเทคนิค
และขั้นตอนการดําเนินงาน การกําหนดกล
ยุทธ์กลวิธี และการประเมินผลการ
ดําเนินงานการส่ งเสริ มการตลาด ที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณา กา รส่ งเสริ มการ
ขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์
และการตลาดทางตรง โดยบริ หารงาน
ภายใต้หลักจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3001313 การบริหารการตลาดสาหรับ
ธุรกิจชุ มชน 3 (3-0-6) Marketing
Management for Community Business
มโนทัศน์ในการจัดการตลาดเพื่อชุมชน
ศึกษารู ปแบบงานการตลาด และ
องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการธุ รกิจ
ชุมชน รวมถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อมของชุมชนที่เหมาะสมต่อ
การประกอบธุ รกิจการตลาด และปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงาน
การตลาดของผูป้ ระกอบการธุ รกิจชุมชน
การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการตลาด
และการวิเคราะห์โครงการการตลาดชุมชน

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
ไม่มีรายวิชานี้ใน
หลักสู ตรปรับปรุ บปี
2554

ไม่มีรายวิชานี้ใน
หลักสู ตรปรับปรุ บปี
2554
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300131 การตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชน
3 (3-0-6) Marketing for Community
Product
ศึกษาแนวทางพัฒนาโดยใช้วสิ าหกิจชุมชน
การเพิม่ มูลค่าให้กบั ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วย
วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม เทคนิคการรวมกลุ่ม
ชุมชนเพื่อสร้างแนวทางการตลาดใหม่ กล
ยุทธ์การหากลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์การ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์สาํ หรับสิ นค้า
ชุมชน กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนา กลยุทธ์การตลาดสู่ การพัฒนา
ธุ รกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

3001317 การบริหารและการสร้ าง
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ า 3 (3-0-6)
Brand and Image Building
Management
หลักการ แนวคิด และภาพรวมในการ
บริ หารตราสิ นค้า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาตราสิ นค้าและการสร้างภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า บทบาทและความสามารถของ
หน่วยงานการตลาดในด้านการบริ หารตรา
สิ นค้า ตลอดจนการวิเคราะห์กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อการตัดสิ นใจด้านตราสิ นค้า
และการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
ไม่มีรายวิชานี้ใน
หลักสู ตรปรับปรุ บปี
2554

ยุบรายวิชานี้รวมเป็ น
รายวิชาใหม่ใน
หลักสู ตรปรับปรุ บปี
2554 คือ วิชาการ
จัดการผลิตภัณฑ์และ
ตราสิ นค้า
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3001416 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6) E- Marketing
หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
วิเคราะห์รูปแบบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ต่างๆ ในโครงสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรื ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ งศึกษา
หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์
ทางการตลาด

หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2554

สิ่ งทีป่ รับปรุ ง
ไม่มีรายวิชานี้ใน
หลักสู ตรปรับปรุ บปี
2554
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ภาคผนวก จ
ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วันที่ 25 สิ งหาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลําดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ










ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม






ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : หลักสู ตรมีรายวิชาที่ทนั สมัยและเน้นปฏิบตั ิมากขึ้น
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ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.อุไรวรรณ แย้ มนิยม
วันที่ 25 สิ งหาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลําดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ








ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม






ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : รายวิชาที่เนื้อหาซํ้าซ้อนและคาบเกี่ยวควรผนวกรวมเป็ นวิชาเดียว
: ควรปรับคําอธิ บายรายวิชาในบางวิชาให้ชดั เจนมากขึ้น
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ผลการวิพากษ์ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ธัญปวีร์ รัตน์ พงศ์ พร
วันที่ 25 สิ งหาคม 2554
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ น
นิสิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับร่ วม
- วิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา / กลุ่มวิชา
วิชาบังคับร่ วม
วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา
แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลําดับและความต่อเนื่องของรายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

เหมาะสม ปรับปรุ ง ข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ








ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม



ปรับปรุ งตามที่เสนอแนะในที่
ประชุม








ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ : ควรปรับคําอธิ บายรายวิชาในบางวิชาให้กระชับมากขึ้น

193

ภาคผนวก ฉ
รายงานสรุ ปผลจากแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
สาหรับอาจารย์ และผู้ใช้ บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสูตร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอความร่ วมมือจากท่าน โปรด
ประเมินตามความคิดเห็นหรื อสภาพที่เป็ นจริ ง
แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร แบ่งเป็ น 6 ด้าน คือ
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. โครงสร้างของหลักสูตร
3. เนื้อหาของหลักสูตร
4. ปั จจัยเบื้องต้น
5. กระบวนการ
6. ผลผลิตของหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม ของอาจารย์และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต แบ่งเป็ น ชาย จํานวน 14 คน และเป็ นหญิง
จํานวน 18 คน
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก
4. อื่น ๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีวฒ
ุ ิการศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี 12 คน ปริ ญญาโท 16 คน และปริ ญญาเอก 4 คน
3. ประสบการณ์การสอน/ ประสบการณ์ทาํ งาน
1. น้อยกว่า 3 ปี
2. 3-5 ปี
3. มากกว่า 5 ปี
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์สอนหรื อการทํางาน น้อยกว่า 3 ปี จํานวน10 คน อยูใ่ นช่วง 3-5 ปี จํานวน15 คน และ
มากกว่า 5 ปี จํานวน 7 คน
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของหลักสู ตร
1. ด้ านวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาด
1. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด และมีจิตสํานึกต่อท้องถิ่นและสังคม
2. มีความรู ้และทักษะทางด้านการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทางด้าน
การตลาดสมัยใหม่ สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้แนวคิดทางด้านการบริ หารธุรกิจอย่างบูรณาการ และ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีภาวะผูน้ าํ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลข สามารถสื่ อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรข้ างต้ นท่ านเห็นว่ า
ข้ อคาถาม
1. ภาษาที่ ใช้ ชัดเจนและเข้ าใจง่ าย
2. ใจความครบถ้ วนสมบูรณ์
3. สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
4. สามารถผลิตบัณฑิตได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
5. แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ของวิชาชี พ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.52
3.61
3.74
3.45
3.56

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.78
.67
.57
.91
.86

ความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
-ควรมีการปรับปรุ งจํานวนวิชา เนื้อหาวิชาให้ร่วมสมัย
- ควรมีความชัดเจนที่มุ่งตรงไปสายอาชีพตามรายวิชา
2. ด้ านโครงสร้ างของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร แล้วเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน ท่านเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเป็ นเช่นไร
ข้ อคาถาม
1. หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ น้อยกว่ า 132 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.74
3.45

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.57
.91
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3. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
3.56
.86
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ 42 หน่ วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3.3 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่ วยกิต
3.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ 6 หน่ วยกิต
4.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
3.76
.67
ความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านโครงสร้ างของหลักสู ตร
-ควรมีการเพิม่ จํานวนวิชาหรื อจํานวนหน่วยกิตในวิชาบังคับให้มากขึ้นเพื่อเป็ นการเพิม่ ทักษะให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
มากขึ้น
3. ด้ านเนือ้ หาสาระของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของหลักสูตร แล้วเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ได้แก่ วิชาหลักการตลาด, การจัดการการตลาด, หลักการจัดการ, หลักการบัญชีเบื้องต้น, เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1,
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1, สถิติธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษี
อากร, การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ, การเงินธุรกิจ, การบัญชีเพื่อการจัดการ, การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนด ชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติ เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ประกอบวิชาชี พ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
4.25
4.36
4.07
4.36
3.74
3.45
3.56

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.67
.57
.87
.88
.67
.57
.91

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.85
3.85
3.96
4.25

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.83
.57
.91
.86

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับ และวิชาเลือก)
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
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5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์

4.36
4.07
4.36

.72
.74
.85

x
(ค่ าเฉลีย่ )
4.25
3.85
3.96
4.25
4.36
4.07
4.45

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.67
.57
.91
.86
.72
.74
.57

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.45
3.56
3.85
3.96
4.25
4.36
3.85

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.56
.87
.88
.67
.87
.87
.88

กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์
หมวดวิชาเลือกเสรี
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์

4. ด้ านปัจจัยเบือ้ งต้ น
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ และนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการในภาพรวม แล้วเลือกระดับความ
เหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ก. อาจารย์
ข้ อคาถาม
1. จานวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร
2. มีความรู้ และเชี่ ยวชาญในวิชาที่ สอน
3. มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.85
3.65
3.55

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.77
.85
.96
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4. ให้ ความเอาใจใส่ และช่ วยเหลือนิสิต
5. ยอมรั บฟั งความคิดเห็นของนิสิต
6. ปฏิ บัติต่อนิสิตทุกคนอย่ างเสมอภาค
7. เป็ นผู้มีคุณธรรมและจิ ตสานึกในความเป็ นครู

3.87
3.82
4.36
3.85

.65
.56
.88
.65

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.56
3.85
3.96
4.25
4.36
3.85
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.85
.96
.65
.56
.88
.91
.77

ข. นักศึกษา
ข้ อคาถาม
1. มีพืน้ ความรู้ เพียงพอที่ จะศึกษาในสาขาวิชา
2. มีความสนใจและตั้งใจที่ จะศึกษา
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนในสาขาวิชา
4. รั บผิดชอบต่ องานที่ ได้ รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
5. ยอมรั บฟั งความคิดเห็นของอาจารย์
6. ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมในรายวิชาที่ เรี ยน
7. สนใจติดตามข่ าวสารความเคลื่อนไหว

ความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านปัจจัยเบือ้ งต้ น
- ควรมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาในสาขาวิชา
- เพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ให้นิสิตได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู ้ ข่าวสาร เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรี ยน
5. ด้ านกระบวนการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาพรวมแล้วเลือกระดับ
ความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ก. การคัดเลือกนิสิต
ข้ อคาถาม
1. กระบวนการคัดเลือกเข้ าศึกษา
2. หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
3. คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์ เข้ าศึกษา

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.65
3.55
3.87

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.65
.52
.61

x
(ค่ าเฉลีย่ )

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)

3.65

.78

ข. การจัดการเรียนการสอน
ข้ อคาถาม
1. นักศึกษาได้ รับทราบจุดประสงค์ ขอบข่ ายเนือ้ หาวิชา กิจกรรม
การเรี ยน การสอน และการประเมินผลอย่ างชัดเจน
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2. มีการนาเทคนิคการสอนหลากหลายวิธีมาใช้ ในการสอน
3. เทคนิคการสอนของอาจารย์ ช่วยให้ เรี ยนรู้ ได้ ดี
4. วิธีสอนสอดคล้ องกับเนือ้ หาและกิจกรรมในหลักสูตร
5. การเรี ยนการสอนเน้ นการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
6. เปิ ดโอกาสให้ นิสิตซักถามปั ญหา
7. ให้ โอกาสแก่ นิสิตในการฝึ กประสบการณ์ ภาคปฏิ บัติในสถาน
ประกอบการต่ าง ๆ
8. ให้ นิสิตเชื่ อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่ างวิชาความรู้
และการนาไปปฏิ บัติ
9. นิสิตได้ รับการติดตามผลการเรี ยนรู้ จากอาจารย์ สมา่ เสมอ
10. นิสิตได้ มีโอกาสแสดงความเห็นด้ านการเรี ยนเพื่อปรั บปรุ งวิธี
สอนให้ ดีขึน้
11. มีการจัดสอนซ่ อมเสริ มสาหรั บนิสิตที่ มีปัญหาทางการเงิน
12. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรมีความเหมาะสมกับเนือ้ หาและ
ความสนใจของนิสิต
13. มีการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
14. ดาเนินการเรี ยนการสอนครบถ้ วนตามหลักสูตร
15. ส่ งเสริ มการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ ผลงานบัณฑิตนิพนธ์
16. จัดหาแหล่ งทุนสนับสนุนการศึกษา
17. มีกิจกรรมส่ งเสริ มความสามัคคี กีฬาและนันทนาการ

3.55
3.87
3.82
4.14
3.51
4.17

.73
.65
.87
.88
.51
.85

4.28

.96

3.69
3.60

.65
.56

4.01
3.90

.88
.72

4.29
4.38
3.58
3.78
3.88

.84
.95
.67
.82
.88

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.56
3.85
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.73
.54
.97

4.25
3.65
3.55

.87
.88
.65

3.87

.72

3.82
3.96

.86
.85

ค. การวัดและประเมินผล
ข้ อคาถาม
1. แจ้ งเกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรี ยนให้ ทราบล่ วงหน้ า
2. เกณฑ์ การให้ คะแนนและวัดผลชัดเจน มีมาตรฐาน
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
4. วิธีการวัดและประเมินผลครอบคลุมวัตถุประสงค์ เนือ้ หาวิชา
5. การวัดและประเมินผลมีประสิ ทธิ ภาพและยุติธรรม
6. ประเมินผลงานและพัฒนาการของนักศึกษาเป็ นระยะ ตลอดภาค
การศึกษา
7. ผลที่ ได้ จากการประเมินเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถจริ ง
ของนักศึกษา
8. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ประเมินตนเอง
9. อาจารย์ มีการแจ้ งผลการประเมินให้ ผ้ ูเรี ยนทราบ
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ง. การบริหารจัดการหลักสู ตร
ข้ อคาถาม
1. มีนโยบายและแผนการดาเนินงานหลักสูตรอย่ างชัดเจน
2. บุคลากรที่ รับผิดชอบการบริ หารจัดการหลักสูตร
3. การจัดประชุมคณาจารย์ เพื่อทาความเข้ าใจวัตถุประสงค์ และ
โครงสร้ างหลักสูตร
4. การปรั บปรุ งหลักสูตร

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.65
3.55
3.87

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.87
.88
.65

3.82

.72

6. ด้ านผลผลิตของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิต โดยเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ข้ อคาถาม
1. ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พ
2. ด้ านความรู้
3. ด้ านทักษะทางปั ญญารู้ จักคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.56
3.85
3.96
4.25
4.12

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.68
.66
.58
.86
.97

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.65

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.82

3.55
3.87
3.82

.59
.78
.56

3.54

.59

คุณลักษณะด้ านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ข้ อคาถาม
1. ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการประกอบ
วิชาชี พ
2. ความรู้ ความสามารถที่ จะปฏิ บัติงานที่ รับผิดชอบในปั จจุบัน
3. สามารถสร้ างสรรค์ ผลงานการออกแบบที่ มีคุณภาพ
4. ความสามารถในการจัดระบบการทางานและดาเนินงานตาม
กาหนดเวลา
5. ความสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ พัฒนาและสร้ างสรรค์ ใน
การปฏิ บัติงาน
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คุณลักษณะด้ านความรู้ ความสามารถทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตในการทางาน
ข้ อคาถาม
1. ความรู้ รอบตัวที่ จาเป็ นสาหรั บวิชาชี พที่ ปฏิ บัติงาน
2. ทักษะการสื่ อสารในการใช้ ภาษา อ่ าน ฟั ง พูด และเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอความคิดหรื อผลงาน
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ และแก้ ปัญหา
4. ความสามารถเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ ในการทางาน
5. ทักษะในการทางานเป็ นที ม
6. ทักษะการจัดการกับงานที่ ได้ รับมอบหมาย
7. ทักษะภาษาต่ างประเทศ
8. ทักษะทางคอมพิวเตอร์
9. ความใฝ่ รู้ และรู้ จักแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
10. ความเป็ นผู้นา
11. ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้
12. ความขยัน อดทนอดกลัน้ และตั้งใจทางาน
13. เจตคติที่ดีต่องานและองค์ กร

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.87
3.82

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.76
.69

3.65
3.55
3.87
3.82
3.80
3.65
3.55
3.87
3.65
3.55
3.87

.91
.87
.88
.86
.79
.84
.88
.65
.72
.68
.62

ความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านผลผลิตของหลักสู ตร
1. เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชา หรื อการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้านใดที่ควรเพิ่มในหลักสูตร
- ทักษะด้านภาษา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้อุปกรณ์สาํ นักงาน
ทักษะกลุ่มวิชาเฉพาะ และเน้นการปฏิบตั ิ
2. กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริ มบัณฑิตในการทํางานและการเข้าสังคม
การฝึ กปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
กิจกรรมที่ส่งเสริ มบุคลิกภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่การทํางานในอนาคต
3. บัณฑิตมีความรู ้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด
- บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ งแต่ควรมีการปรับปรุ งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มจํานวนหน่วยกิตเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น
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สรุ ปผลจากแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
สาหรับบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอความร่ วมมือจากท่าน โปรด
ประเมินตามความคิดเห็นหรื อสภาพที่เป็ นจริ ง
แบบสอบถามมี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรแบ่งเป็ น 6 ด้านคือ
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. โครงสร้างของหลักสูตร
3. เนื้อหาของหลักสูตร
4. ปั จจัยเบื้องต้น
5. กระบวนการ
6. ผลผลิตของหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น ชายจํานวน 7 คน เป็ นหญิง จํานวน 18 คน
2. สภาพการทํางานในปั จจุบนั
1. มีงานทํา (ประจําหน่วยงาน)
2 .มีงานทํา (อิสระ)
3. กําลังศึกษาต่อ
4. ยังไม่ได้ทาํ งาน
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นบัณฑิตที่ที่ใช้หลักสูตรเป็ นระยะเวลา 4 ปี และจบในปี การศึกษา 2552 สภาพการทํางานของ
บัณฑิตผูท้ ี่มีงานทํา ประจําหน่วยงาน จํานวน 9 คน มีงานทําเป็ นงานอิสระจํานวน 9 คน ศึกษาต่อ 3 คน และบัณฑิตที่ยงั
ไม่ได้งานทํามีจาํ นวน 4 คน
3. กรณี มีงานทําปั จจุบนั อาชีพ
1. รับราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. บริ ษทั เอกชน
4. อาชีพอิสระ
5. ธุรกิจส่วนตัว
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6. อื่น ๆ
บัณฑิตที่มีงานทํานั้น ไม่มีผใู ้ ดเข้ารับราชการ ทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน บริ ษัทเอกชนจํานวน 7
คน และทํางานอาชีพอิสระจํานวน 9 คน
4. ท่านได้งานทําตรงกับสาขาวิชาที่ท่านเรี ยนมาหรื อไม่
1. ตรง
2. ไม่ตรง
สภาวะการได้งานทําของบัณฑิตนั้น ผูท้ ี่ทาํ งานตรงกั บสาขาวิชา การตลาด มีจาํ นวน 10 คน และอีก 8 คนความ
รับผิดชอบในการทํางานใกล้เคียงกับสาขาวิชาการตลาด
5.อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
1. ตํ่ากว่า 7,630 บาท
2. 7,631 – 10,000 บาท
3. 10,000 – 15,000 บาท
4. มากกว่า 15,000 บาท
บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน 7,631 – 10,000 บาทมีจาํ นวน 15 คน และบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาทมี
จํานวน 3 คน
6. ระดับความพึงพอใจในการทํางานและงาน
1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง
4. น้อย
5. ไม่พึงพอใจ
ข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามพอใจในการทํางานของตนเองในระดับมากที่สุดจํานวน 1 คน ระดับมากจํานวน 5
คน และระดับปานกลางจํานวน 12 คน
7. กรณี ยงั ไม่ได้ทาํ งาน โปรดระบุเหตุผล
1. รอฟังผลการสมัคร
2. งานไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ
3. รอศึกษาต่อ
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
บัณฑิตที่ยงั ไม่ได้งานทํา มีเหตุผลดังนี้ รอฟังผลการสมัคร 7 คน งานไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ 2 คน รอศึกษาต่อ
และอื่นๆ อีกจํานวน 2 คน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสู ตร
1. ด้ านวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาด
1. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด และมีจิตสํานึกต่อท้องถิ่นและสังคม
2. มีความรู ้และทักษะทางด้านการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทางด้าน
การตลาดสมัยใหม่ สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
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3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้แนวคิดทางด้านการบริ หารธุรกิจอย่างบูรณาการ และ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีภาวะผูน้ าํ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข สามารถสื่ อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อคาถาม
1. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชี พ
การตลาด และมีจิตสานึกต่ อท้ องถิ่นและสังคม
2. มีความรู้ และทักษะทางด้ านการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการประกอบวิชาชี พได้
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ แนวคิด
ทางด้ านการบริ หารธุรกิจอย่ างบูรณาการ และแก้ ไขปั ญหาได้
4. มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นา และมี
ความรั บผิดชอบต่ องานที่ ได้ รับมอบหมาย
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งตัวเลข สามารถสื่ อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.92

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.91

3.65

.87

3.55

.88

3.87

.65

3.75

.85

คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ท่านสําเร็ จการศึกษา แล้วเลือกระดับความเหมาะสม
ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
จากวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรข้ างต้ นท่ านเห็นว่ า
ข้ อคาถาม
1. ภาษาที่ ใช้ ชัดเจนและเข้ าใจง่ าย
2. ใจความครบถ้ วนสมบูรณ์
3. สอดคล้ องกบความต้ องการของสังคม
4. สามารถผลิตบัณฑิตได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
5. แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ของวิชาชี พ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.55
3.87
3.82
3.52
3.87

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.82
.59
.78
.56
.59

2. ด้ านโครงสร้ างของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร แล้วเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ท่านเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรเป็ นเช่นไร
ข้ อคาถาม
1. หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ น้อยกว่ า 132 หน่ วยกิต

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.65

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.50
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ 42 หน่ วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3.3 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่ วยกิต
3.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ 6 หน่ วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

3.55
3.87

.87
.88

3.82

.76

3. ด้ านเนือ้ หาสาระของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของหลักสูตร แล้วเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ได้แก่ วิชาหลักการตลาด, การจัดการการตลาด, หลักการจัดการ, หลักการบัญชีเบื้องต้น, เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1,
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1, สถิติธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2, กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษี
อากร, การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ, การเงินธุรกิจ, การบัญชีเพื่อการจัดการ, การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนด ชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติ เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ประกอบวิชาชี พ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.96
4.25
3.96
4.25
3.96
3.96
4.25

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.83
.96
.87
.80
.88
.72
.95

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.96
4.25
3.56
3.85

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.89
.82
.59
.78

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับ และวิชาเลือก)
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
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5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์

3.96
4.25
3.56

.56
.59
.67

x
(ค่ าเฉลีย่ )
4.25
3.85
3.96
4.25
4.36
4.07
4.45

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.67
.57
.91
.86
.72
.74
.57

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.85
3.96
4.25
3.56
3.85
3.96
4.25

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.56
.68
.69
.71
.82
.59
.78

กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์
หมวดวิชาเลือกเสรี
ข้ อคาถาม
1. เนือ้ หาวิชาน่ าสนใจ
2. เนือ้ หาวิชามีความทันสมัย
3. เนือ้ หาวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่ วยกิต
4. เนือ้ หาวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
5. สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน
6. การจัดเนือ้ หาและการกาหนดชั้นปี ให้ ศึกษารายวิชา
7. เนือ้ หาสาระรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิ บัติเป็ นประโยชน์

4. ด้ านปัจจัยเบือ้ งต้ น
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ และนักศึกษา ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาพรวม แล้ว
เลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ก. อาจารย์
ข้ อคาถาม
1. จานวนเพียงพอกับรายวิชาในหลักสูตร
2. มีความรู้ และเชี่ ยวชาญในวิชาที่ สอน

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.85
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.60
.64
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3. มีความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้
4. ให้ ความเอาใจใส่ และช่ วยเหลือนิสิต
5. ยอมรั บฟั งความคิดเห็นของนิสิต
6. ปฏิ บัติต่อนิสิตทุกคนอย่ างเสมอภาค
7. เป็ นผู้มีคุณธรรมและจิ ตสานึกในความเป็ นครู

4.25
3.56
3.85
3.96
4.25

.93
.59
.56
.85
.96

x
(ค่ าเฉลีย่ )
4.25
3.56
3.85
3.96
4.25
3.96
4.25

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.82
.59
.78
.56
.59
.68
.62

ข. นิสิต
ข้ อคาถาม
1. มีพืน้ ความรู้ เพียงพอที่ จะศึกษาในสาขาวิชา
2. มีความสนใจและตั้งใจที่ จะศึกษา
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนในสาขาวิชา
4. รั บผิดชอบต่ องานที่ ได้ รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
5. ยอมรั บฟั งความคิดเห็นของอาจารย์
6. ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมในรายวิชาที่ เรี ยน
7. สนใจติดตามข่ าวสารความเคลื่อนไหว

ความเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านปัจจัยเบือ้ งต้ น
- ควรมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาในสาขาวิชา
- เพิ่มแหล่งเรี ยนรู ้ให้นิสิตได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู ้ ข่าวสาร เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรี ยน
5. ด้ านกระบวนการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผลในภาพรวมแล้วเลือกระดับ
ความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ก. การคัดเลือกนิสิต
ข้ อคาถาม
1. กระบวนการคัดเลือกเข้ าศึกษา
2. หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
3. คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์ เข้ าศึกษา

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.96
4.25
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.83
.96
.89
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ข. การจัดการเรียนการสอน
ข้ อคาถาม
1. นักศึกษาได้ รับทราบจุดประสงค์ขอบข่ ายเนือ้ หาวิชา กิจกรรมการ
เรี ยน การสอนและการประเมินผลอย่ างชัดเจน
2. มีการนาเทคนิคการสอนหลากหลายวิธีมาใช้ ในการสอน
3. เทคนิคการสอนของอาจารย์ ช่วยให้ เรี ยนรู้ ได้ ดี
4. วิธีสอนสอดคล้ องกับเนือ้ หาและกิจกรรมในหลักสูตร
5. การเรี ยนการสอนเน้ นการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
6. เปิ ดโอกาสให้ นิสิตซักถามปั ญหา
7. ให้ โอกาสแก่ นิสิตในการฝึ กประสบการณ์ ภาคปฏิ บัติในสถาน
ประกอบการต่ าง ๆ
8. ให้ นิสิตเชื่ อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่ างวิชาความรู้
และการนาไปปฏิ บัติ
9. นิสิตได้ รับการติดตามผลการเรี ยนรู้ จากอาจารย์ สมา่ เสมอ
10. นิสิตมีโอกาสแสดงความเห็นด้ านการเรี ยนเพื่อปรั บปรุ งวิธีสอน
ให้ ดีขึน้
11. มีการจัดสอนซ่ อมเสริ มสาหรั บนิสิตที่ มีปัญหาทางการเงิน
12. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรมีความเหมาะสม กับเนือ้ หาและ
ความสนใจของนิสิต
13. มีการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
14. ดาเนินการเรี ยนการสอนครบถ้ วนตามหลักสูตร
15. ส่ งเสริ มการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ ผลงานบัณฑิตนิพนธ์
16. จัดหาแหล่ งทุนสนับสนุนการศึกษา
17. มีกิจกรรมส่ งเสริ มความสามัคคี กีฬาและนันทนาการ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.72

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.65

3.56
3.85
3.96
4.25
3.96
4.25

.56
.85
.96
.82
.59
.78

3.96

.56

4.25
3.96

.69
.82

3.65
3.56

.59
.78

3.85
3.96
4.25
3.96
4.25

.56
.52
.98
.85
.99

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.96
4.25
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.87
.96
.87

3.96

.87

ค. การวัดและประเมินผล
ข้ อคาถาม
1. แจ้ งเกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรี ยนให้ ทราบล่ วงหน้ า
2. เกณฑ์ การให้ คะแนนและวัดผลชัดเจน มีมาตรฐาน
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
4. วิธีการวัดและประเมินผลครอบคลุมวัตถุประสงค์ เนือ้ หาวิชา
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5. การวัดและประเมินผลมีประสิ ทธิ ภาพและยุติธรรม
6. ประเมินผลงานและพัฒนาการของนิสิตเป็ นระยะ ตลอดภาค
การศึกษา
7. ผลที่ ได้ จากการประเมินเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถจริ ง
ของนิสิต
8. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ประเมินตนเอง
9. อาจารย์ มีการแจ้ งผลการประเมินให้ ผ้ ูเรี ยนทราบ

4.25
3.96

.96
.87

4.25

.96

3.96
4.25

.87
.96

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.56
3.85
3.96

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.58
.73
.87

4.25

.96

ง. การบริหารจัดการหลักสู ตร
ข้ อคาถาม
1. นโยบายและแผนการดาเนินงานหลักสูตรอย่ างชัดเจน
2. บุคลากรที่ รับผิดชอบการบริ หารจัดการหลักสูตร
3. การจัดประชุมคณาจารย์ เพื่อทาความเข้ าใจวัตถุประสงค์ และ
โครงสร้ างหลักสูตร
4. การปรั บปรุ งหลักสูตร

6. ด้ านผลผลิตของหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิต โดยเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ข้ อคาถาม
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พ
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปั ญญารู้ จักคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหา
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

x
(ค่ าเฉลีย่ )
4.07
4.36
3.74
3.45
3.56

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.83
.96
.87
.80
.88
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คุณลักษณะด้ านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ข้ อคาถาม
1. ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการประกอบ
วิชาชี พ
2. ความรู้ ความสามารถที่ จะปฏิ บัติงานที่ รับผิดชอบในปั จจุบัน
3. สามารถสร้ างสรรค์ ผลงานการออกแบบที่ มีคุณภาพ
4. ความสามารถในการจัดระบบการทางานและดาเนินงานตาม
กาหนดเวลา
5. ความสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ พัฒนาและสร้ างสรรค์ ใน
การปฏิ บัติงาน

x
(ค่ าเฉลีย่ )
3.56

S.D
(ค่ าความแปรปรวน)
.57

3.85
3.96
4.25

.64
.83
.96

4.36

.87
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ภาคผนวก ช
เอกสารขั้นตอนการดาเนินการจัดทาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ได้เสนอผ่านความเห็นชอบพิจารณากลัน่ กรอง ดังนี้
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาการตลาด
- ครั้งที่ 5/2553
- ครั้งที่ 4/2554
2. รหัสวิชาสําหรับหลักสู ตรที่พฒั นา
3. โครงการและกําหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของคณะวิทยาการจัดการ ระยะที่ 1
4. โครงการและกําหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของคณะวิทยาการจัดการ ระยะที่ 2
5. คําสัง่ คณะวิทยาการจัดการ เรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
6. โครงการและกําหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของสาขาวิชาการตลาด
7. โครงการและกําหนดการวิพากษ์หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
8. หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552”
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
หลักการและเหตุผล
สื บเนื่องจากที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ออกประกาศเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา /ปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ให้
แล้วเสร็ จในปี การศึกษา 2555 นั้น
โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การพัฒนา
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ” โดยกําหนดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การวิพากษ์หลักสู ตร การปรับปรุ ง การจัดทํา และการนําเสนอหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ
.ศ.2552 เพื่อมุ่ งสู่ การเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาการตลาดมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสามารถพัฒนาหลักสู ตรให้แล้วเสร็ จภายในปี การศึกษา 2555
2. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

เป้าหมาย
คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาการตลาด จํานวน 7 คน
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แผนการดาเนินโครงการ (ก.ค.53-ธ.ค.54)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสู ตร (ก.ค.-ก.ย.53)
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสู ตร (ต.ค.-ธ.ค.53)
ประสานงาน จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.54)
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (เม.ย.-มิ.ย.54)
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตร และให้ขอ้ เสนอแนะ (ก.ค.54)
คณะกรรมการฯปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อเสนอแนะ (ส.ค.-ก.ย.54)
นําเสนอหลักสู ตรให้สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ (ต.ค.54)
นําเสนอหลักสู ตรให้สกอ.รับทราบ (พ.ย.-ธ.ค.54)

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2554 ณ Kantary Bay Hotel จังหวัดระยอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล
งบประมาณ 50,000 บาท ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสโครงการ 11-54-04002-09-01
1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 X 15 ชม.
=
2. ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ เช่ารถตู ้ 3 วันๆละ 2,000 บาท
=
- ค่าที่พกั 2 คืน X 7 คน X 800 บาท
=
- ค่าอาหาร และอาหารว่าง 5 มื้อๆละ 300 บาท X 7 คน =
3. ค่าวัสดุ
- ค่านํ้ามัน
=
- ค่าเอกสาร
=

15,000 บาท
6,000 บาท
11,200 บาท
10,500 บาท
6,000 บาท
1,300 บาท
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กาหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552”
วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2554
ณ Kantary Bay Hotel จังหวัดระยอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2554
08.00 น.
12.00 น.
13.00 – 18.00 น.
18.00 น.
19.00 – 21.00 น.
วันที่ 3 มิถุนายน 2554
07.30 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 น.
13.00 – 18.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
วันที่ 4 มิถุนายน 2554
07.30 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 น.
17.00 น.

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Kantary Bay Hotel จังหวัดระยอง เก็บสัมภาระเข้าที่พกั รับประทานอาหารกลางวัน
ฟังบรรยายเรื่ อง “การพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552” โดยวิทยากรรับเชิญ
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตรโปรแกรมวิชาการตลาด

รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตรโปรแกรมวิชาการตลาด
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตรโปรแกรมวิชาการตลาด โดยวิทยากร
คอยให้คาํ ปรึ กษา
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า
สรุ ปผลการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตรโปรแกรมวิชาการตลาด และวางแผน
การดําเนินโครงการพัฒนาหลักสู ตรโครงการต่อเนื่องครั้งถัดไป
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสวัสดิภาพ
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โครงการวิพากษ์ หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
สื บเนื่องจากที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษาได้ออกประกาศเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ และกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา /ปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ให้
แล้วเสร็ จในปี การศึกษา 2555 นั้น
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง
“การพัฒนา
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ” โดยกําหนดให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ การวิพากษ์หลักสู ตร การปรับปรุ ง การจัดทํา และการนําเสนอหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ
.ศ.2552 เพื่อมุ่งสู่ การเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาการตลาดมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสามารถพัฒนาหลักสู ตรให้แล้วเสร็ จภายในปี การศึกษา 2555
2. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
3. เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552

เป้าหมาย
คณาจารย์ของสาขาวิชาการตลาด จํานวน 7 คน
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แผนการดาเนินโครงการ (ก.ค.53-ธ.ค.54)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสู ตร (ก.ค.-ก.ย.53)
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสู ตร (ต.ค.-ธ.ค.53)
ประสานงาน จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน (ม.ค.-มี.ค.54)
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (เม.ย.-มิ.ย.54)
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตร และให้ขอ้ เสนอแนะ (ก.ค.-ส.ค.54)
คณะกรรมการฯปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อเสนอแนะ (ส.ค.-ก.ย.54)
นําเสนอหลักสู ตรให้สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ (ต.ค.54)
นําเสนอหลักสู ตรให้สกอ.รับทราบ (พ.ย.-ธ.ค.54)

วัน เวลา สถานที่ (โครงการวิพากษ์หลักสู ตร)
วันที่ 25 สิ งหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุ ภาพร ปริ ญญาเศรษฐกุล

งบประมาณ 20,000 บาท ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
งบ บ.กศ. รหัสโครงการ 21-54-04002-09-01
1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ 1,000 X 6 ชม. X 3 คน
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท X 10 คน
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 10 คน X 2 มื้อ

= 18,000

บาท

=
=

บาท
บาท

1,500
500
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กาหนดการ
โครงการวิพากษ์ หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด
วันที่ 25 สิ งหาคม 2554
ณ ห้ องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 สิ งหาคม 2554
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดาํ เนินการวิพากษ์หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด
พักรับประทานอาหารว่าง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดาํ เนินการวิพากษ์หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดาํ เนินการวิพากษ์หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดาํ เนินการวิพากษ์หลักสู ตรสาขาวิชาการตลาด (ต่อ)
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ภาคผนวก ซ
ระเบียบและข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2550
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน และการ
ยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549

255

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่าด้ วยการประเมินผลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสั่งอื่นใด ซึ่ งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาํ หรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“สภา”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“นิสิต”
หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
“นักศึกษา”
หมายถึง ผูท้ ี่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรื อตามโครงการอื่นใดที่
ไม่ใช่นิสิต
ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตร เป็ น 2 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D

อ่อนมาก

1.0

E

ตก

0.0
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ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับ
หน่วยกิตในการจบ ค่าระดับ คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่าํ กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับ
“E” ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมในเนื้อหาวิ ชาที่เทียบได้กบั มาตรฐาน
รายวิชานั้น ๆ แทน การลงทะเบียนเรี ยนใหม่ การฝึ กอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็ น “PS” กรณี วชิ าเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน
“E” สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
ส่ วนการประเมินรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและรายวิชาการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
(2) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็ น “F” นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมแทนจนกว่าจะสอบได้
ข้อ 6 สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดงั นี้
Au (Audit)
ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาํ หรับการบันทึกกรณี ดังต่อไปนี้
(1) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า 2
สัปดาห์
(2) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น
(3) นิสิต นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว
(4) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมตั ิให้ไปเรี ยนวิชาอื่นแทน
PS (Pass with Satisfaction) ใช้สาํ หรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน “E” ให้
สามารถลงทะเบียนเรี ยนใหม่ได้แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้นเป็ น “PS”
I (Incomplete) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ
เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนหรื อขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็ จสิ้ นในภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ 7 รายวิชาที่ได้รับ การยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นก ารเรี ยนให้ได้ผลการ
ประเมินเป็ น “P”
ข้อ 8 การลงทะเบียนเรี ยนให้ลงทะเบียนได้ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หรื อตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี (2 ปี หลังอนุปริ ญญา ) จะลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาที่ซ้ าํ หรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซํ้าให้
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เว้นการนับหน่วยกิต เพื่อพิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึกษาอยู่ ยกเว้นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ภาคเรี ยนที่สอบได้ ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสู ตรที่กาํ ลังศึ กษาอยูใ่ ห้เรี ยนซํ้า
ได้
ข้อ 10 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(1) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลขทศนิยม 2
ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยงั มีผลการเรี ยน “I” ยังไม่นาํ หน่วยกิตมารวม
เป็ นตัวหารเฉลี่ย
(2) กรณี ที่สอบตก ต้องลงทะเบียนเรี ยนซํ้าหรื อเปลี่ยนไปเรี ยนวิชาอื่น ไม่ตอ้ งนับหน่วยกิตที่
สอบตกเป็ นตัวหารเฉลี่ย
(3) กรณี ที่นิสิตนักศึกษา ลงทะเบียนเรี ยนซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสู ตรเทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรี ยนครั้
ง
สุ ดท้ายเท่านั้น แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรี ยนซํ้านั้นให้ได้รับผลการเรี ยนเป็ น “Au”
ข้อ 11 ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี
(2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
(4) มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี ไม่ต่าํ กว่า 6 ภาค
เรี ยนปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 4 ปี และไม่ต่าํ กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี ที่เรี ยน
หลักสู ตร 5 ปี
(5) มีสภาพเป็ นนิสิตไม่เกิน 4 ปี การศึกษาติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี ไม่ต่าํ กว่า 6 ภาค
เรี ยนปกติ ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ปี การศึกษาติดต่อกันในกรณี เรี ยน
หลักสู ตร 5 ปี
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ) มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี และไม่ต่าํ กว่า 14 ภาคการศึกษา ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 4 ปี และมีสภาพการ
เป็ นนักศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี ไม่เกิน 12 ปี การศึกษา ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 4
ปี และไม่เกิน 15 ปี การศึกษา ในกรณี เรี ยนหลักสู ตร 5 ปี
ทั้งนี้ ยกเว้นโครงการพิเศษที่จดั การศึกษานอกที่ต้ งั ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยโครงการนั้นๆ
ข้อ 12 การพ้นสภาพการเป็ นนิสิต นักศึกษา
นิสิต จะพ้นสภาพการเป็ นนิสิต เมื่ออยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผลการเรี ยนได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ 2
นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(2) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยน ที่ 4, ที่ 6, ที่
8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(3) นิสิตลงทะเบียนเรี ยนครบหลักสู ตรกําหนด แต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็ นนิสิตครบ 4 ปี ติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร 2 ปี และครบ 8 ปี ติดต่อกัน ใน
กรณี เรี ยนหลักสู ตร 4 ปี และครบ 10 ปี ติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร 5 ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ 10.3 ในการเป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
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สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ 4 กรณี หลักสู ตร 2 ปี และเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ 8 กรณี เรี ยนหลักสู ตร
4 ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกําหนด แต่ยงั ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80
ได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “C” ในรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ การ
นับจํานวนภาคเรี ยนให้นบั ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
ข้อ 13 เมื่อนิสิต นักศึกษาเรี ยนได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนดตามข้อ 11.5 หรื อตามระยะเวลาที่กาํ หนดสภาพการเป็ นนักศึกษา
ของโครง การจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ
ข้อ 14 นิสิต นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการเรี ยน
“E” หรื อ “F” ตามระบบการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ 15 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ระดับปริ ญญาตรี (หลักสู ตร 4 ปี ) เมื่อครบตามหลักสู ตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า
3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(2) ระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริ ญญา
หรื อเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า 3.60 และเรี ยนครบหลักสู ตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(3) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” หรื อ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
สําหรับผูท้ ี่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่มี
รายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(4) นิสิต มีเวลาเรี ยนไม่เกิน 4 ภาคเรี ยนปกติสาํ หรับหลักสู ตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรี ยนปกติ
สําหรับหลักสู ตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรี ยนปกติสาํ หรับหลักสู ตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน 8 ภาคเรี ยน สําหรับหลักสู ตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาค
เรี ยน สําหรับหลักสู ตร 4 ปี
ข้อ 16 ให้อธิ การบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูช้ ้ ีขาดในกรณี ที่มี ปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ว่าด้ วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2549
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภา
มหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรื อ
เทียบโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ.2549”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
บรรดาระเบียบ คําสัง่ หรื อข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ ยวกับการโอนหรื อการเทียบโอนผลการเรี ยนและการ
ยกเว้นการเรี ยนรายวิชา ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“นิสิต” หมายความว่า ผูท้ ี่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
“นักศึกษา”หมายความว่า ผูท้ ี่ศึกษา อบรม ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
“การโอนผลการเรี ยน” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การเทียบโอนผลการเรี ยน” หมายความว่า การานําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาจากหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรี ยน”
หมายความว่า การนําหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยหรื อหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เคยศึกษามาแล้วซึ่ งมีเนื้อหาสาระความยากง่ ายเทียบได้ไม่
น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยและอยูใ่ นระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ตอ้ งศึกษา
รายวิชานั้นอีก
“การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ ” หมายความว่า การนําความรู ้และประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อ ประสบการณ์ทาํ งาน มาขอประเมินเทียบกับ
รายวิชาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชานั้นอีก
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตรไม่ต่าํ กว่าระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบ้านสมเด้จเจ้าพระยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อ 4 รายวิชาที่จะโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน ต้องสอบได้หรื อเคยศึกษา
ฝึ กอบรมมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่ มนับจากวันสําเร็ จการศึกษา หรื อภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่มี
ผลการเรี ยน หรื อวันสุ ดท้ายที่ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การทํางานเป็ นที่ ยอมรับของคณะกรรมการ
ประเมิน
ข้อ 5 ผูม้ ีสิทธิ ได้รับโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน ได้แก่ผทู ้ ี่มีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)
ผูท้ ี่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่ งยังไม่สาํ เร็ จการศึกษา และไม่มีสภาพการเป็ นนิสิต
นักศึกษาแล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่
(2) ผูท้ ี่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
(3) ผูท้ ี่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัยภาคปกติ เป็ นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ ี่ศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพเป็ นนิสิต
ภาคปกติ
(4) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาอื่น
ข้อ 6 เงื่อนไขในการโอนหรื อเทียบอนผลการเรี ยน
(1) ผูข้ อโอนต้องมีสภาพการเป็ นนิสิตภาคปกติ หรื อนักศึกษาตามโครงการอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผูข้ อโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึ กษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จาํ กัดจํานวนหน่วยกิตที่ขอโอน
(4) การเทียบโอนจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สามในสี่ สําหรับ
หลักสู ตรปริ ญญาตรี และไม่เกินหนึ่งในสาม สําหรับหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตขั้นตํ่า ซึ่ งกําหนดไว้ใน
โปรแกรมวิชาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
ข้อ 7 ผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับยกเว้นการเรี ยน ได้แก่ ผูม้ ีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาหรื อผูท้ ี่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาหรื อเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
(3) ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
(4) ผูท้ ี่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม หรื อมีประสบการณ์การ
ทํางาน
ผูม้ ีสิทธิ์ ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
สําหรับการขอยกเว้นการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และมีความรู ้พ้นื ฐานระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าสําหรับการ
ขอยกเว้นการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้อ 8 เงื่อนไขการยกเว้นการเรี ยน
(1) ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่าํ กว่า C สําหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี และ B สําหรับ
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษาหรื อเทียบเท่า
(2) การขอยกเว้นการเรี ยนของผูศ้ ึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึ กอบรม
หรื อมีประสบการณ์การทํางาน ให้มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรี ยน โดยทําเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มาแล้วและเข้าศึกษาในระดับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตรี
ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปทั้งหมด โดยไม่นาํ เงื่อนไขข้อ
4 และข้อ 8 (1) มาพิจารณา
(4) จํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ สําหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี
และไม่เกิน หนึ่งในสามสําหรับหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้นตํ่า ซึ่ งกําหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่
กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่าปี
การศึกษา
(5) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บ ันทึกไว้ในระเบียนการเรี ยนของนิสิต นักศึกษาโดยใช้อกั ษรย่อ
“P” ในช่องระดับคะแนน สําหรับผูท้ ี่ได้รับการยกเว้นผลการเรี ยนตามข้อ 8 (3) ให้นบั หน่วยกิตหมวดวิชา
การศึกษาทัว่ ไป รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งบันทึกผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
ข้อ 9 ผูท้ ี่จะขอโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน ต้องกระทําให้เสร็ จสิ้ นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 10 การนับจํานวนภาคเรี ยนของผูท้ ี่ได้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อยกเว้นการเรี ยน
รายวิชาให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
(1) นิสิตภาคปกติ ให้นบั จํานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็ น 1 ภาคเรี ยน
(2) ผูท้ ี่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ให้นบั จํานวนหน่วยกิตได้ไม่
เกิน 15 หน่วยกิต เป็ น 1 ภาคเรี ยน
(3) การโอนผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษาตามข้อ 5(1) ให้นบั เฉพาะภาคเรี ยนที่เคยศึกษาแ ละมีผล
การเรี ยน นิสิตนักศึกษา ข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นบั จํานวนภาคเรี ยนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะโอนหรื อเทียบโอน นิสิต นักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่
เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิต นักศึกษาอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 12 การโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน หรื อการยกเว้นการเรี ยน ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 ให้อธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการโอนหรื อการเทียบ
โอนผลการเรี ยน หรื อการยกเว้นรายวิชา
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ข้อ 14 ผูไ้ ด้รับการโอนหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนไม่เสี ยสิ ทธิ์ ที่จะได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม แต่ผทู ้ ี่
ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ 15 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2549

(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

