
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  - 3(3-0-6) คณาจารย์ภาษาอังกฤษ 30 ภาษาและการส่ือสาร

GEBSO503 มนุษย์สัมพันธ์  - 3(3-0-6) อ.ต่อศักด์ิ โกษาวัง 30 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  - 3(3-0-6) อ.วิทย์/สังคม 30 บูรณาการ

BACAC111 การบัญชีการเงิน  - 3(2-2-5) อ.การบัญชี 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBABA601 หลักการตลาด  - 3(3-0-6) อ.ปรีดา ตัญจนะ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBABA201 องค์การและการจัดการ  - 3(3-0-6) อ.การจัดการ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

รวม 18

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี



GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  - 3(3-0-6) อ.นิตยา เอกบาง 30 ภาษาและการส่ือสาร

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการท างาน  - 3(3-0-6) อ.ภาษาอังกฤษ 30 ภาษาและการส่ือสาร

BBACC104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  - 3(3-0-6) ดร.ผจงจิต ต๊ิบประสอน 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBAIS823 การใช้โปรแกรมส านักงานสมัยใหม่  - 3(2-2-5) อ.สุขุมาล ต้ัวสกุล 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ประจ าวิชา 30 บูรณาการ

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  - 3(2-2-5) อ.วิรยะ เดชแสง 30 สุขภาพ

GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.อรพรรณ จันทร์งาม 30 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รวม 21

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

รหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุ



GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  - 3(3-0-6) อ.ประจ าวิชา 30 ภาษาและการส่ือสาร

BBACC101 กฎหมายธุรกิจ  - 3(3-0-6) อ.การจัดการ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBABA638 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) อ.อนิตา ประดาอินทร์ 30 ชีพบังคับ

GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต  - 3(3-0-6) อ.ประจ าวิชา 30 บูรณาการ

BBABA237 การจัดการโมเดลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล - 3(3-0-6) อ.การจัดการ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

GEBSC305 ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) อ.ศิริประภา ศรีทอง 30 เลือกเสรีหมวดวิทยาศาสตร์ฯ

BBABA654 เทคนิคเพ่ือการน าเสนอ BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.กรณิศ เป้ียอุดร 30 ชีพเลือก

รวม 21

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

BBACC118 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  - 3(3-0-6) อ.คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBABA255 การจัดการความเส่ียงและภาวะวิกฤต BBABA201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) อ.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

BBABA636 การตลาดดิจิทัล BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.สรวิทย์ ปานพินิจ 30 ชีพบังคับ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2566  นักศึกษารหัส 65

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุรหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม



BBABA629 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) อ.อนิตา ประดาอินทร์ 30 ชีพบังคับ

BBABA633 การก าหนดราคาและความสามารถในการท าก าไร

ทางการตลาด

BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) อ.อนิตา ประดาอินทร์ 30 ชีพบังคับ

BBABA653 ศิลปะแห่งการขาย BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.ปรีดา ตัญจนะ 30 ชีพเลือก

BBABA668 กาบริหารการค้าปลีก - 3(2-2-5) อ.ปรีดา ตัญจนะ 30 ชีพเลือก

รวม 21

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

BBABA662 เทคนิคการผลิตส่ือดิจิทัล - 3(2-2-5) อ.อนิตา ประดาอินทร์ 30 ชีพเลือก

BBABA630 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.สรวิทย์ ปานพินิจ 30 ชีพบังคับ

BBABA632 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) ผศ.ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 30 ชีพบังคับ

BBABA669 การตลาดโลก BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) ผศ.ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 30 ชีพเลือก

BSCAG325 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 3(2-3-3) อ.สมเกียรติ 30 เลือกเสรี

รวม 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2567  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุรหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา



                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ  - 1(0-2-1) อ.สรวิทย์ ปานพินิจ ชีพเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

BBABA637 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) ผศ.ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 30 ชีพบังคับ

BBABA661 การตลาดเชิงกิจกรรม - 3(2-2-5) อ.กรณิศ เป้ียอุดร 30 ชีพเลือก

BBABA648 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ - 3(2-2-5) อ.กรณิศ เป้ียอุดร 30 ชีพเลือก

BBABA639 โครงงานการตลาดและการตลาดดิจิทัล - 3(2-2-5) ผศ.ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์ 30 ชีพบังคับ

BBABA635 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.อนิตา ประดาอินทร์ 30 ชีพบังคับ

BBACC117 การเงินธุรกิจสมัยใหม่ BACAC111 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) อ.บัญชี 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

รวม 19

อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2567  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุรหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา



                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

BBABA634 ช่องทางการตลาดแบบไร้รอยต่อ BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) อ.ปรีดา ตัญจนะ 30 ชีพบังคับ

BBABA640 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางการตลาด BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.กรณิศ เป้ียอุดร 30 ชีพบังคับ

BBABA631 การวิจัยการตลาด BBABA601 หลักการตลาด 3(2-2-5) อ.กรณิศ เป้ียอุดร อ.หลักสูตรการตลาด 30 ชีพบังคับ

BBABA238 การจัดการการผลิต - 3(3-0-6) อ.คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ 30 พ้ืนฐานวิชาชีพ

รวม 12

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2568  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุ



BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
3(0-40-0) อ.สรวิทย์ ปานพินิจ 30 ชีพเลือก

รวม 3

                ……………………....……..                     …………………………………                           ……………………………….                                         ……………………………….

          หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าวิชาเอก                     หัวหน้าสาขา                     ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา               รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

             .........../............./..............                    ........../............./..............                          ........../............./..............                                     ........../............./.............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2568  นักศึกษารหัส 65

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุกิจ วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล  ช้ันปีท่ี  4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รหัสวิชา ช่ือวิชา วิชาบังคับก่อน  (รหัสวิชา) จ านวนหน่วยกิต อาจารย์เจ้าของวิชา อาจารย์ผู้สอน

ร่วม

จ านวนนักศึกษา

ต่อ section
หมายเหตุ


