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ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงในปีพุทธศักราช 
2555 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลศรีวิชัย ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะการจ้างงานในภูมิภาค ตลอดจนการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาปรับใช้กับหลักสูตร การเพ่ิมกลุ่มวิชาให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ได้หลากหลายมากข้ึนทั้งในส่วนของวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก  

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการ
ศึกษา และค าอธิบายรายวิชา  การที่จะน าหลักสูตรฉบับนี้ ไปใช้ด าเนินการเรียนการสอน              
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือช่ วยให้สามารถใช้
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย 

 
 

                คณะบริหารธุรกิจ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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0หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration                

 Program in Marketing 
         

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การตลาด) 
 ช่ือยอภาษาไทย  บธ.บ. (การตลาด) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 
   (Marketing) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Marketing) 
 
3.  วิชาเอก (ถามี) 
 ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 134  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2  ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย  
 5.3  การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศ 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เริม่ดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  14/2554  
   วันที่  6  ธันวาคม  2554 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  10/2554 
   วันที่  23  ธันวาคม  2554 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ในปการศึกษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     1) บริหารงานทั่วไปในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

2) การวางแผนการตลาดสําหรับองคกรธุรกิจ 
3) งานขายและการบริหารงานขาย 
4) งานประชาสัมพันธองคกร 
5) งานจัดซื้อและการบริหารคลังสินคา 
6) งานบรหิารโครงการทางการตลาด 
7) งานวิจัยตลาด    
8) งานดานโลจิสติกส 
9) งานจัดเหตุการณทางการตลาด 
10) ประกอบอาชีพอิสระ 
 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

  ลําดับ 
ช่ือ – สกุล / 

 เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

1 นายวีระศักดิ ์ ตุลยาพร 

3 9599 00191 08 7 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2537 

บธ.บ.  (การตลาด), 2524 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2 นางสุทธยา  สมสุข 

3 9003 00376 61 4 

บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ), 2545 

บธ.บ. (การตลาด), 2539 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 นางสุวภัทร  อําพันสุขโข 

3 9099 00222 73 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2540 

บธ.บ. (การตลาด), 2535 

วิทยาลัยโยนก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4 นางธันยาภรณ  ดําจุต ิ

3 9011 00131 45 7 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544 

บธ.บ. (การตลาด), 2539 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5 นางอันธิกา  ทิพยจํานงค 

3 9010 00110 58 0 

บธ.ม. (การตลาด), 2545 

บธ.บ. (การตลาด), 2540 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปจจุบันประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลาง และมีแนวโนมการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) เล็งเห็น
ถึงการเตรียมความพรอมของคนและระบบ ใหสามารถปรับตัว พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน ซึ่งแนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก             
ที่สําคัญ อีกอยางคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองเตรียมความพรอม
ใหสามารถปรับตัวรับตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต โดยพัฒนาบัณฑิตทางดาน
การตลาดออกสูสังคม เพื่อรองรับงานดานการตลาดที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตน ประกอบกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ไดสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน ทําใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาเชิงรุก ทั้งดานการตลาด การบริหารจัดการ 
และดานการผลิต ปรับตัวใหสามารถแขงขันได พัฒนาสังคมทุกภาคสวนใหเขมแข็งและย่ังยืนสามารถ
อยูรวมกับพลโลกอยางสันติสุข อยางพึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลกัน 
  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนสง และกระแสโลกาภิวัตนสงผลให
การเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยว การศึกษา และการทําธุรกิจระหวางประเทศตาง ๆ มีมากข้ึน 
ประกอบกับการเปดเสรีทางดานการศึกษา การประกอบอาชีพ ทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการ
ประกอบการระหวางประเทศในกลุมเปนไปไดอยางเสรีมากข้ึน ซึ่งทําใหเกิดโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจและการประกอบอาชีพ แตขณะเดียวกันก็เกิดการแขงขันมากข้ึน การตลาดเปนกลไกดานหน่ึง
ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความ
รอบคอบ และเปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสราง
ศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่  
 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  
      ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สงผลให
จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูมีทักษะทางดานการตลาด ดานการสื่อสารที่ทันสมัย
มากข้ึน และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุงเนนใหผูเรียนตระหนักคุณธรรม 

จริยธรรมในการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งใหผูเรียนมีความรูและทักษะ มีแนวคิดเชิงสรางสรรค พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดจริงในหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ  

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ดังน้ี 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะอ่ืน 

  กลุมวิชา/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมความรูตามหลักจริยธรรม กลุม
ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ กลุม
ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย และกลุมทักษะทางภาษาและ
การสื่อสาร ซึ่งดําเนินการสอนโดยศึกษาทั่วไปและคณะบริหารธุรกิจ 
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
          .. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีรายวิชาเพื่อบริการสําหรับหลักสูตร 
อื่น ๆ ไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยอาจจัดรายวิชาไวในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพ
บังคับ หรือกลุมวิชาชีพเลือก 
  13.3 การบริหารจัดการ 
    การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา     
“ศรีวิชัย QA” ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนตาม
องคประกอบที่ 2 โดยมีกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให
มีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
   มุงมั่นในการสรางบุคลากรดานการตลาดที่มีความรูดานการตลาดที่ทันสมัยควบคูกับความ
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  ความสําคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  ทําใหเกิดการปรับตัวเพื่อพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน  ตลอดจนความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การขนสง สงผลใหการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยว การศึกษา และการทําธุรกิจระหวางประเทศมี
มากข้ึน ประกอบกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งดาน
การศึกษา การประกอบอาชีพ การเคลื่อนยายแรงงาน และการประกอบการระหวางประเทศในกลุม
เปนไปไดอยางเสรีมากข้ึน หลักสูตรน้ีจึงสามารถตอบสนองการพัฒนาทางดานการตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ชวยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปนอยางดี 
  1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
           1.3.1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 
           1.3.2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดที่มีความรูความสามารถดานการตลาดเพื่อ
ปฏิบัติงานในองคกรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           1.3.3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดทีม่ีความคิดสรางสรรค รูจักประยุกตใชความรูใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
           1.3.4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดที่มีความสามารถมีมนุษยสัมพันธในการสราง
ความสัมพันธตลอดจนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
           1.3.5. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดทีม่ีความใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเปน
ผูนํา สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารได 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1)  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และ
เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. 
กําหนด 

1)  ศึกษาการเปล่ียนแปลงในความ
ตองการแรงงานของหนวยงานผูใช
บัณฑิต 
2)  สํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการตอบัณฑิต 
3)  สํารวจภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิต 
4)  จัดตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 
ผูใชบัณฑิตภายนอก ทั้งที่อยูในภาค 
เอกชนและภาครัฐ ศิษยเกา และ 
คณาจารย 

1)  รายงานผลการศึกษาความ
ตองการของตลาดแรงงาน         
2 ป/1ครั้ง 
2)  รายงานผลการสํารวจระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
การศึกษาโดยระดับเฉล่ียของ 
ความพอใจอยูในระดับไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
3)  รายงานผลสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตทุกป (หลังเปด
สอน  4 ป) โดยผลการประเมินไม
นอยกวารอยละ 80 
4)  รายงานผลการประเมิน
รายวิชา/หลักสูตรทุกปการศึกษา 

2)  พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ 

1)  สนับสนุนการทําวิจัยและเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
2)  กําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอหรือการทําวิจัย  
3)  สงเสริมการใหบริการวิชาการ  
 

1)  รายงานการเขารวมอบรม/
สัมมนาหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
หรือ 1 เรื่อง ไมนอยกวารอยละ10 
2)  มีโครงการใหบริการทางวิชาการ
อยางนอยปละ 1 โครงการ 
 

3)  พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1)  สนับสนุนใหบุคลากรเขารับ
ฝกอบรมหรือดูงาน 
 

1)  รายงานผลการเขารับการ
อบรม/สัมมนา/ดูงาน อยางนอย
คนละ 1 ครั้งตอปการศึกษา 
 

4)  พัฒนานักศึกษา 1)  สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีและมีทักษะในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 

1)  มีรายวิชาที่เก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีและรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

5)  ปรับปรุงอุปกรณการเรียน
การสอนและสภาพแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู  

1)  โครงการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน
การสอนและปรับปรุงสภาพแวดลอม
เพื่อการเรียนรู 
 

1)  โครงการ อยางนอย 1 
โครงการ/ปการศึกษา 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
    ใชระบบการศึกษาแบบเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใช    
ในการสอบ  ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
           มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห 
และใหมีระยะเวลาในการศึกษาแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ขอปฏิบัติในการเปดสอนภาคฤดูรอน 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค     
           ไมม ี

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   2.2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 
   2.2.2  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาการตลาด โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งหนวยกิตที่เทียบโอนไดใหถือเปนหนวย
กิตที่ผานการศึกษามาแลว 
   2.2.3  ผู เขาศึกษาทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
          การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
     โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
     โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานกลุม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีพื้นฐานความรู
ดานบริหารธุรกิจนอยกวานักศึกษาทีส่ําเร็จสายวิชาชีพ 
   2.3.2  การปรับตัวของนักศึกษาทางดานสังคมและระบบการเรียน 

 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1  จัดการเรียนปรับพื้นฐานทางดานบริหารธุรกิจใหกับกลุมนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กอนเปดภาคการศึกษาแรก โดยข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.4.2 จัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่ และ
จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
   2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 
 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 100 100 100 100 100 

2 - 100 100 100 100 

3 - - 100 100 100 

4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 100 100 

       2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 100 100 100 100 100 

2 - 100 100 100 100 

รวม 100 200 200 200 200 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 100 100 100 100 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)   
 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. รายรับเงินรายได 2,496,000 4,790,000 5,922,000 6,913,000 6,913,000 

   1.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

   1.2 คาบํารุงการศึกษา 1,400,000 2,800,000 3,500,000 4,200,000 4,200,000 

   1.3 คาหนวยกิต 996,000 1,890,000 2,322,000 2,613,000 2,613,000 

2. รายรับเงินงบประมาณ 8,725,560 3,749,603 3,983,482 4,230,686 4,336,203 

   2.1 งบดําเนินการ 3,425,560 3,749,603 3,983,482 4,230,686 4,336,203 

   2.2 งบลงทุน 5,300,000 0 0 0 0 

รวมรายรับทั้งหมด 11,221,560 8,539,603 9,905,482 11,143,686 11,249,203 

จํานวนนักศึกษา (คน) 200 400 500 600 600 

รายรับเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 
(บาท/คน) 56,108 21,349 19,811 18,573 18,749 
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   2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
 
 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 3,218,760 3,315,323 3,414,782 3,517,226 3,622,743 

2. งบดําเนินงาน 710,200 1,110,200 1,310,200 1,510,200 1,510,200 

   2.1 คาตอบแทน 115,200 115,200 115,200 115,200 115,200 
   2.2 คาใชสอย 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 

   2.3 คาวัสดุ 400,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 

   2.4 คาสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 

3. งบเงินอุดหนุน 532,715 540,714 547,633 555,093 562,552 

   3.1 คาใชจายบุคลากร 248,640 256,099 263,558 271,018 278,477 

   3.2 คาใชจายงานวิจัย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

   3.3 คาใชจายบริการวิชาการ 34,075 34,075 34,075 34,075 34,075 

4. งบรายจายอื่น 245,750 245,750 245,750 245,750 245,750 
   4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด        
        การเรียนการสอน 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 
   4.2 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 

5. คาเส่ือมราคา 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 

   5.1 คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 

   5.2 คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 0 0 0 0 0 

 เฉพาะป 1 ไมซ้ือ ไมซ้ือ ไมซ้ือ ไมซ้ือ 
รวมรายจายทั้งหมด 5,767,425 6,271,447 6,578,366 6,888,269 7,001,245 

จํานวนนักศึกษา (คน) 200 400 500 600 600 
รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 

(บาท/คน) 28,837 15,679 13,157 11,480 11,669 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
  อื่น ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร          134   หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หนวยกิต 
         1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 3 หนวยกิต     
         1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   6 หนวยกิต 
         1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       6 หนวยกิต 
            ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ   3 หนวยกิต 
         1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม   3 หนวยกิต 
         1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย   1 หนวยกิต 
         1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
     2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                         94          หนวยกิต 
         2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   35 หนวยกิต 
         2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                                          44 หนวยกิต 
         2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                                           15 หนวยกิต 
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6 หนวยกิต  
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  3.1.3  รายวิชา 
    1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     34 หนวยกิต 
      1.1  กลุมความรูตามหลักจริยธรรม  จํานวน  3  หนวยกิต 
            ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

01-021-001    จริยธรรมสําหรับมนุษย 
Ethics for Human beings 

3(3-0-6) 

      1.2  กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต    
            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

        1.3  กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  6  หนวยกิต 

            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
            ความรูทางดานวิทยาศาสตร 

02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

ทักษะเชิงตัวเลข 

02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

Information Technology for Study Skills 
3(3-0-6) 
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      1.4  กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  จํานวน  3  หนวยกิต 
          ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   

01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
Human Relation For Living 

3(3-0-6) 

01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

       
      1.5  กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  3  หนวยกิต 
            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
Thai Civilization in the Globalization 
Context 

3(3-0-6) 

    
      1.6  กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  จํานวน  1  หนวยกิต 
           ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-023-005 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

01-023-006 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1) 
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     1.7  กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  จํานวน  12  หนวยกิต 
            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

01-313-001 ภาษาจีน 1 
chinese I 

3(3-0-6) 

01-313-002 ภาษาจีน 2 
Chinese II 

3(3-0-6) 

01-314-001 ภาษามลายู 1 
Malay I 

3(3-0-6) 

01-314-002 ภาษามลายู 2 
Malay II 

3(3-0-6) 

  

    2.  หมวดวิชาเฉพาะ            94   หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน  35   หนวยกิต 
        ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

05-211-101 หลักการตลาด    
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

05-311-001 สถิติธุรกิจ    
Business Statistics 

3(3-0-6) 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ    
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-311-003 การภาษีอากร    
Taxation 

3(3-0-6) 

05-311-004 การเงินธุรกิจ    
Business Finance 
 

3(3-0-6) 
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05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

05-311-108 องคการและการจัดการ    
Organization and Management 

3(3-0-6) 

05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Production and Operation 
Management 

3(3-0-6) 

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 

2(0-4-2) 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   
Using Information Technology for 
Business 

3(2-2-5) 
 

 
  2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ 44 หนวยกิต 
   ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค    
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 
Product and Price Management 

3(3-0-6) 

05-211-301 การสื่อสารการตลาด    
Marketing Communications  

3(3-0-6) 

05-211-302 การจัดการตราสินคา  
Brand Management 

3(3-0-6) 

05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส  
Channel and Logistics Management 

3(3-0-6) 

05-211-304 การจัดการการขาย    
Sales Management 

3(3-0-6) 

05-211-305 การจัดการการตลาด    
Marketing Management 

3(3-0-6) 

05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ    
International Marketing 

3(3-0-6) 

05-212-302 การวิจัยการตลาด  
Marketing Research 

3(2-2-5) 



 
มคอ.2 
 

16 
 

05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด  
Quantitative Marketing Analysis 

3(3-0-6) 

05-212-401 กลยุทธการตลาด  
Marketing Strategy 

3(3-0-6) 

05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทาง
การตลาด 
Feasibility Study in Marketing Project 

3(2-2-5) 

05-212-403 สัมมนาการตลาด  
Seminar in Marketing  

1(0-2-1) 

 

  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาการฝกงานดานการตลาด  ใหศึกษา 7 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปน้ี 
 

*05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดาน      
การตลาด 
Preparation for Marketing Internship 

1(1-0-2) 

*05-212-405 โครงงานทางการตลาด 
Marketing Project 

3(2-2-5) 

*05-212-406 การฝกงานดานการตลาด 
Marketing Internship 

3(0-40-0) 

                  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษา ใหศึกษา 7 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปน้ี 
     

*05-212-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Preparation for Co-operative 
Education 

1(1-0-2) 

*05-212-408 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-40-0) 

หมายเหตุ    * เปนรายวิชาที่กําหนดใหผลการเรียนเปน S หรือ U 
   นักศึกษาที่สามารถเทียบโอนวิชาการฝกงานดานการตลาดได ไมตองเรียนวิชาการ
เตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด  
 
 
 
 
 

 



                                                                                                  
 มคอ.2 

 17 
 

  2.3  กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 
                         ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

                         2.3.1 กลุมการบริหารงานขายและบริหารการตลาด 
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม  

Agricultural Product Marketing 
3(3-0-6) 

05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ  
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

05-211-205 การจัดการการคาปลีก  
Retailing Management 

3(3-0-6) 

05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม  
Small Business Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-207 การตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว  
Hospitality and Tourism Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-208 การตลาดผลิตภัณฑฮาลาล  
Halal Product Marketing 

3(3-0-6) 

 
                         2.3.2 กลุมสารสนเทศและบูรณาการทางการตลาด 

 

05-212-201 การวิจัยผูบริโภค  
Consumer Research 

3(3-0-6) 

05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส  
Electronics Marketing 

3(3-0-6) 

05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม  
Green Marketing 

3(3-0-6) 

05-212-204 กลยุทธการเจรจาตอรองทางธุรกิจ  
Strategic Negotiation in Business 

3(3-0-6) 

05-212-205 การสื่อสารตราสินคา  
Brand Communications 

3(3-0-6) 

05-212-206 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 
Product Development and Design 

3(3-0-6) 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หนวยกิต 
    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปด        
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E) 
05-111-108 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2) 

รวม 20 หนวยกิต 

 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 1      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 3 3(T-P-E) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 4 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 1(0-2-1) 
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 
05-311-003 การภาษีอากร      3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
รวม 19 หนวยกิต 

 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 1 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 1 3(T-P-E) 
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา      3(3-0-6) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม      3(2-2-5) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3      3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

05-211-301 การส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 
05-211-302 การจัดการตราสินคา 3(3-0-6) 
05-211-303 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง      3(3-0-6) 
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน      3(3-0-6) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4      3(T-P-E) 
รวม 18 หนวยกิต 

 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

05-211-304 การจัดการขาย 3(3-0-6) 
05-211-305 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
05-212-302 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0-6) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5     3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1      3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลอืกรายวิชาการฝกงานดานการตลาด 

 ภาคการศึกษาท่ี  1    

 
05-212-401 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6) 
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-403 สัมมนาการตลาด 1(0-2-1) 
05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด  1(1-0-2) 
05-212-405 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
รวม 14 หนวยกิต 

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี  2   
 
 

05-212-406 การฝกงานดานการตลาด   3(0-40-0) 
   

รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี  1    

 
05-212-401 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6) 
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-403 สัมมนาการตลาด 1(0-2-1) 
05-212-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
รวม 11 หนวยกิต 

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 
   

05-212-408 สหกิจศึกษา     6(0-40-0) 
   

รวม 6 หนวยกิต 
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 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

                  UU-VWX-YZZ 
                         UU     หมายถึง  คณะ 

                                   01  คือ  คณะศิลปศาสตร 
                                   02  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                                   05  คือ  คณะบริหารธุรกิจ 

                         V      หมายถึง  สาขา 

                                   0  คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 

                                   1  คือ  สาขาการบัญชี 

                                   2  คือ  สาขาการตลาด 
                                   3  คือ  สาขาการจัดการ 
                                   4  คือ  สาขาระบบสารสนเทศ 
                  สําหรับสาขาศึกษาท่ัวไป 
                        WX    หมายถึง  กลุมวิชา/วิชายอย 
                                 10        หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
                                            11  คือ   วิชายอยภาษาไทย 
                                            12  คือ   วิชายอยภาษาอังกฤษ 
                                            13  คือ   วิชายอยภาษาจีน 
                                            14  คือ   วิชายอยภาษามลายู 
                                 20  หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสุขพลานามัย 
                                            21  คือ   วิชายอยมนุษยศาสตร 
                                            22  คือ   วิชายอยสังคมศาสตร 
                                            23  คือ   วิชายอยสุขพลานามัย 
                                 30  หมายถึง   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
                                            31  คือ   วิชายอยคณิตศาสตร 
                                            32  คือ   วิชายอยวิทยาศาสตร 
                                            33  คือ   วิชายอยเทคโนโลยี 
                                 40  หมายถึง    กลุมวิชาบูรณาการ/สหวิชาการ 
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                 สําหรับสาขาวิชาการตลาด 
                           WX  หมายถึง  สาขาวิชา/กลุมวิชา 
                                  10  คือ  สาขาวิชาการตลาด 
                                     11  คือ  กลุมวิชาบริหารงานขายและบริหารการตลาด 
                                     12  คือ  กลุมวิชาสารสนเทศและบูรณาการทางการตลาด 
                               Y  หมายถึง  ปที่ควรศึกษา 
                                      0  จัดใหศึกษาในภาคเรียนใดก็ได 

       1  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 1 
                                      2  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 2 
                                      3  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 3 
                                      4  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 4 
                             ZZ  หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
                ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
                C(T-P-E) 
                             C       หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
                             T       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
                             P       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
                             E       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
เอกลักษณของภาษาไทย  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การสื่อความคิดดวยการ
พูดและการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language identities; skill practice in listening, speaking, reading, 
and writing; reading and listening for main ideas; speaking and 
writing to express ideas; the application of multimedia technology in 
presentation  

 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 

Ethics for Human beings 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ปรัชญาทางจริยศาสตร  ทฤษฏีทางจริยธรรม  จริยศาสตรเชิงคุณธรรม  กรณีย
ธรรมและอันตวิทยา  จริยศาสตรเชิงหนาที่ อัตนิยม ปรัตนิยม และประโยชนนิยม  
การใหเหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม  ศีลธรรมกบัศาสนา  จริยศาสตรประยุกต
ในสถานการณปจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การทําแทงและอิสระทางเพศ ความ
ขาดแคลน ความทุกขทรมาน สวัสดิภาพสัตว 
Philosophy of ethics; ethical theory; virtue ethics; deontology and 
teleology; duty ethics; egoism, altruism and utilitarianism; ethical 
justification; morality and religion; applications to contemporary 
controversies, sexual behavior, abortion and free choice, poverty, 
torture, animal welfare 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย  การ
ปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม  มารยาท
ทางสังคมและการนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of Human Relations; human behavior in socializing; 
self-improvement to create relationship within organization and 
society; social manners and recreations; personality development 
 

01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  ขบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ 
การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคม
ตอพฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; multiple aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development: 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; phychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of 
life 
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01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเช่ือ 
คติชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิม
และไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปกรักษาประเพณีของ
ชาวใตในยุคปจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Character of Southerner: indigenous language and dialects, cultures 
and beliefs, folk lore and folk wisdom, tradition and sacred 
activities; Muslim and Buddhist communities in the South; festivals 
and folk entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 

 
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 

Thai Civilization in the Globalization Context 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary period; 
advantages and disadvantages of western-oriented development; 
Thai culture adjustment in the globalization context 
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01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life long learning for 
sustainable development 

 
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 

Society and Government 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปจจัยเกื้อหนุน
และปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
Development of Thai politics and governments; sovereignty and 
forms of governments; democratic government; concepts, theories, 
and political ideals; political institutions and processes; supporting 
factors and obstacles to social and political changes 

 
01-023-006 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพืน้ฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและการ
ดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing 
and arranging selected sport competition 
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01-023-005 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพ 
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

 
01-023-006 แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพ 
ทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 
 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐาน  การฝกปฏิบัติจังหวะพื้นฐาน  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  การพัฒนาทาทาง  และการดําเนินการแขงขันกีฬา
ลีลาศ 
Basic knowledge; basic steps practice; developing physical fitness; 
rules, regulations, and etiquettes; movement control; arranging 
DanceSport competition  
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01-023-011 โยคะเพ่ือสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและประวัติของโยคะ  หลักการของหัตถะโยคะ  ความสัมพันธ
ระหวางโยคะและอายุรเวช  การเตรียมพรอมรางกาย  การยืดเหยียดขอตอและ
กลามเน้ือ  เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเน้ือ  การฝกทาอาสนะ  การควบคุม
ลมหายใจและลมปราณ  สิ่งควรระวังและความปลอดภัยในการฝกโยคะ 
Meaning and history of Yoga; principles of Hatha Yoga; relationship 
between Yoga and Ayuraveda; body preparation; joint and muscle 
stretching; techniques of muscle contraction and relaxation; Asana 
practice; breathing and Pranayama; care and safety in Yoga training 
 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
แนะนําการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  วิธี
แสวงหาสารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศ  การจัดการและการเก็บรวบรวมขอมูลและฐานขอมูล  
จริยธรรมและระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศ   
Introduction to computer applications and information systems; 
information sources; information seeking; information analysis and 
synthesis, information composition and presentation; management and 
collection of data and databases; ethics and information protection; 
hands-on training and information system applications 
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01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเก่ียวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคมและเทคโนโลยี  ประสบการณของมนุษยในทางศิลปะ 
ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  การแสวงหาอัตลักษณ ความรู 
สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; the necessary articles for individual; indicators of 
well-being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, 
pollutants, culture, community, and technology; human experiences 
in art, music, literature, philosophy, and history; the search for 
identity, the quest for knowledge, the status in society, and the 
need for happiness 
 

01-040-003 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน เทคนิคของการ
สรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธและ
ปญหาที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; application of 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in human relations; influential factors 
and related problems 
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01-040-005   เอเชียอาคเนยศึกษา   
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะ
พื้นที่ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือ
ระหวางประเทศ  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความ
รวมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
History, sociology, and anthropology of South East Asia; political and 
cultural diversity; religious and traditions; landforms, natural 
resources and environment; conflict and cooperation among 
nations; modernization and globalization; agricultural, industrialized 
and merchandized cooperation and development; economic 
renovation 

 
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  หนาที่และ
ประเภทของคําศัพท  รูปแบบกาลปจจุบัน  อดีต และอนาคต  การถามและตอบ
คําถาม  กลุมคําและสํานวน  การอานเน้ือเรื่องสั้นๆ ที่มีโครงสรางภาษาไม
ซับซอน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
functions and parts of speech of words; tenses: present, past, and 
future tenses; question making; idioms and phrasal verbs; reading 
short simple passages  
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01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
คําศัพทและหลักไวยากรณข้ันสูง  ฝกทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบ
เกี่ยวกับ 
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การอานเน้ือ
เรื่องที่มีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความที่มีความ
ยาวและซับซอนมากข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; listening and speaking practice 
in daily conversation with appropriate expressions; reading more 
complex articles; writing longer and more complex sentences and 
articles  

 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

English for Work 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
การสมัครงาน  ศัพทและสํานวนเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานภายในองคกร  
การอานและการเขียนเกี่ยวกับงานในองคกร  การนําเสนอโครงการ  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Job application; appropriate vocabulary and expressions used for 
communication in an organization and practice; reading and writing 
passages about work; project presentation; performance reports  
 

01-313-001 ภาษาจีน 1 
Chinese I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบเสียงของภาษาจีน การออกเสียง สัญลักษณที่ใชแทนเสียงในภาษาจีน และ
โครงสรางที่สําคัญของภาษาจีน 
Chinese sound system; phonology and pronunciation; Chinese 
phonetic symbols; essential Chinese language structures 
 



 
มคอ.2 
 

34 
 

01-313-002 ภาษาจีน 2 
Chinese II 
วิชาบังคับกอน: 01-313-001 ภาษาจีน 1 
Prerequisite: 01-313-001 Chinese I 

3(3-0-6) 

 ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาพื้นฐานในการพูดทักทายและแนะนําตัว  การ
เลาเรื่อง  การอานเรื่องสั้นๆ  การเขียนขอความและการบรรยายเรื่องราว
เหตุการณดวยภาษาที่เหมาะสม  การสนทนาโตตอบตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน 
Vocabulary, expressions, and basic structures for greetings and self-
introduction; story-telling; reading short stories; writing messages and 
describing events using appropriate language; conversation in 
everyday situations 

01-314-001 ภาษามลายู 1 
Malay I 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
อักษรรูมีแทนเสียงภาษามลายูมาตรฐาน  ความหมายของคําและหลักไวยากรณ  
ทักษะการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การอานเน้ือเรื่องงายๆ ที่มี
ประโยคไมซับซอน  การแตงประโยค และการเขียนประโยคและเรียงความขนาด
สั้น 
The standard sound of Malay of Rumi; vocabulary and grammar; 
listening and speaking everyday language; reading simple texts; 
writing simple sentences and short articles  
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01-314-002 ภาษามลายู 2 
Malay II 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 01-314-001 ภาษามลายู 1 
Prerequisite: 01-314-001 Malay I  
คําและหลักไวยากรณข้ันสูงทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การอานเน้ือเรื่องที่
มีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความที่มีความยาวมาก
ข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; practice listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; reading more 
complex articles; writing sentences and articles in a longer and 
more complex form  

 
02-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป 

General Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของจํานวน  ทักษะทางเลขคณิต  เรขาคณิตและตรีโกณมิติ  พื้นฐาน
เบื้องตนทางพีชคณิต การแยกเศษสวนยอย  เลขช้ีกําลังและกรณฑ  สมการเชิง
เสนและกราฟ  เซท เมทริกซ และการประยุกต 
Classification of numbers; arithmetic skills; geometry and 
trigonometry; algebraic preliminaries; partial fractions; exponent 
expressions and radicals; linear equations and graph; exponent 
expressions and radicals; sets, matrices and their applications 
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02-032-007 
 

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 
 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม  การ
ปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principle of ecology and natural balance; natural resources and the 
conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law of 
environmental impact; integrated environmental management and 
sustainable development 
 

02-040-006 
 

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 
 

 ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน   
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน  โครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development 
of Thai economy structure; sufficiency economy application for 
living in a family and in community; good governance practices in 
organizations; developing sufficiency economy in individual, family 
and community level; royal-initiated projects applied in agribusiness 
and in industrial sectors; case study of sufficiency economy in 
community 
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05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
วิชาบังคับกอน: - 

    Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีทั่วไป  หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ี ต๋ัวเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หน้ีสินและสวนของผูเปน
เจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน 
General accounting principles; principles of recording transactions 
for cash, account receivables, notes receivable, inventories, 
investments, tangible, and intangible assets, liabilities, owner’ 
equities; preparation  of financial reports 
 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ  พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาด  กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อในตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
สวนประสมการตลาด  กลยุทธการตลาด  การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช
ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 
The role and the importance of marking in the society and 
economy; the development of marketing concepts; marketing 
activities and marketing function; consumers’ buying behavior in 
consumer market and industrial market; factors affecting marketing 
mix; strategic marketing; the application of modern technology in 
marketing activities; marketing ethics and social responsibilities  
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05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค 
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด  ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ  ข้ันตอน
การตัดสินใจซื้อ  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การกําหนดสวนประสมทาง
การตลาดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค 
Meaning, importance, and role of consumer behavior; theories 
related to consumption behavior; factors affecting purchasing; 
process of purchasing decision making; consumer behavior analysis; 
determining marketing mix in accordance with the changes in 
consumer behavior 
 

05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา 
Product and Price Management 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 การจัดการผลิตภัณฑและราคา  แนวคิดทางการตลาดของการจัดการผลิตภัณฑ
และราคา  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด  กลยุทธผลิตภัณฑ การ
จัดการผลิตภัณฑ  การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การวิเคราะหวางแผนและ
ประเมินผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  หลักการและวิธีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ  กล
ยุทธดานราคา  การกําหนดราคาตามสถานการณตางๆ  ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และราคา  จริยธรรมในการผลิตภัณฑและการต้ังราคา 
Product and pricing management; marketing concepts of product 
and price management; analysis of marketing environment; product 
strategies; product management; product decision; analysis, 
planning and evaluation of product; principles and methods of 
price determination; pricing strategies; pricing in different situations; 
problems related to product and price; ethical in product and price 
management  
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05-211-203   การตลาดของสินคาเกษตรกรรม 
Agricultural Product Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและระบบการเกษตรกรรม  ปญหาของสินคาเกษตรกรรมในประเทศและ
ปญหาการตลาดสงออก  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดของสินคาเกษตรกรรม  สถาบันและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ  
บทบาทรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนแนวทางแกปญหาทางการตลาดของ
ผลิตผลการเกษตร  คุณธรรมและจริยธรรมในระบบตลาดสินคาเกษตรกรรม 
Nature and agricultural systems; problems of domestic and 
exported agricultural products; factors affecting the determination of  
marketing mix strategy for agricultural products; relevant institutions 
and organizations; government's role in the promotion and support 
of agricultural marketing solutions; morality and ethics in agricultural 
marketing system  
 

05-211-204   การจัดการลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship Management 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของการตลาดสัมพันธภาพ  การบริหารลูกคาสัมพันธ 
กลยุทธในการสรางความสัมพันธ  โปรแกรมการสรางความจงรักภักดี  การ
วิเคราะหผลกําไรจากลูกคาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม  หวงโซ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับผลกําไร  การนําระบบการบริหารลูกคา
สัมพันธไปประยุกตใชในสถานการณจริง 
Meaning and importance of relationship marketing; strategies for 
building relationships; loyalty building program; customer 
profitability analysis for appropriate resource allocation; relationship 
chain between satisfaction and profitability; applications of 
customer relationship management system  
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05-211-205 การจัดการการคาปลีก 
Retailing Management 
 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก  การจัดต้ังกิจการ  การเลือกสถานที่ต้ัง  การ
วางแผนออกแบบรานคา  การจําแนกประเภทกิจการ  การดําเนินงานคาปลีก  
การจัดซื้อ  กลยุทธการกําหนดราคาของรานคาปลีก  ตราสินคาหรือเครื่องหมาย
การคาของกิจการคาปลีก  การพัฒนาภาพพจนของกิจการ  ปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารการคาปลีก  การนําผลวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารกิจการคาปลีก 
Principles of retailing operations; setting organization; location 
selecting; planning of store design and store layout; typing 
enterprise; operation in store; purchasing; pricing strategy of the 
retail; brand and trade mark of retailing; image development; service 
problem of retailing management; using result of research in 
retailing management 
 

05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม  
Small Business Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6)       

 ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดยอม  ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจ
ขนาดยอม  การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม  การจัดต้ังสถานประกอบการ  
รูปแบบความเปนเจาของ  การสรรหาเงินลงทุน  การบริหารการตลาด  การ
บริหารการบัญชีและการเงินและการภาษีของธุรกิจขนาดยอม  แนวคิดในการ
บริหารจัดการ การบริหารการผลิต และการเขียนโครงการ  การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดยอม 
Meaning and characteristics of small business; general information 
for small business; marketing for small business; workplace 
establishment; types of ownership; investment funding; marketing 
management, accounting and financial management, taxation for 
small business; management concepts, production management, 
and project writing; quality management system for small business  
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05-211-207 การตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียว  
Hospitality and Tourism Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6)       

 แนวคิดและลักษณะของการตลาดธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว  ภาวะเศรษฐกิจ 
การแขงขัน  บทบาทของอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยวตอการพัฒนา
ประเทศ  กลยุทธสวนประสมการตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว  การ
วางแผนการตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว  จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ทําการตลาด 
Concepts and characteristics of hotel and tourism business; the role 
of hotel and tourism industry in country development; strategic 
marketing mix for hotel and tourism business; marketing planning 
for hotel and tourism business; morals and ethics in marketing 

 
05-211-208   การตลาดผลิตภัณฑฮาลาล  

Halal Product Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

3(3-0-6)       

 ความหมายและความสําคัญของฮาลาลและผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ
สําหรับตลาดมุสลิม  การรับรองและมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาล  พฤติกรรม
ผูบริโภคและตลาดผลิตภัณฑฮาลาล  กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑฮาลาล  
กรณีศึกษาธุรกิจผลิตภัณฑฮาลาลทั้งในและตางประเทศ 
Meaning and importance of halal and halal product; development 
for Muslim market; certificate and standard of halal product; 
consumer behavior and market of halal product; marketing strategy 
for halal product; case study in halal business from Thailand and 
abroad 
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05-211-301 การสื่อสารการตลาด  
Marketing Communications 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดการสื่อสารการตลาด  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  สวนประสมการ
สงเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขาย
ผานบุคคล การตลาดตรง และเครื่องมือสื่อสารการตลาดใหมๆ  การวางแผนการ
สื่อสารการตลาด  การดําเนินการโปรแกรมการสื่อสารการตลาด การประเมินผล 
และการควบคุม  แนวโนมการการสื่อสารการตลาดในอนาคต 
Marketing communication concept; integrated marketing 
communication; promotional mix, advertising, public relations, sales 
promotion, personal selling, direct marketing and new tools of 
marketing communications; marketing communication planning; 
implementation; evaluation and control; trend of marketing 
communication in the future  
 

05-211-302 การจัดการตราสินคา 
Brand Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของตราสินคาและการจัดการตราสินคา องคประกอบ
ของตราสินคา  ตําแหนงตราสินคา  การสรางคุณคาตราสินคา  การวัดคุณคาของ
ตราสินคาและกลยุทธตราสินคา  
Meaning and importance of brand and brand management; brand 
element; brand positioning; building brand equity; measuring brand 
equity; brand strategy 
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05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส 
Channel and Logistics Management  
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชองทางและโลจิสติกส  ระบบชองทาง โลจิสติกส
บํารุงและระบบการจัดจําหนาย  การวิเคราะหและควบคุมระบบโลจิสติกส  
สถาบันการตลาดในการจัดจําหนาย การจัดสวนประสมทางการตลาดในระบบ
ชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
ชองทางการจัดจําหนายและโลจิสติกส 
Concepts of channel and logistics management; the system of 
channel ,logistics and distribution system; analysis and control of 
logistic system; marketing institutions; marketing mix in channel of 
distribution system; factors affecting decision making in channels of 
distribution and logistics management 
 

05-211-304   การจัดการการขาย 
Sales Management 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของฝายขายในองคกร  ความรูพื้นฐานเพื่อการจัดการ
การขาย  แนวทางการจัดการการขาย  จรรยาบรรณของผูบริหารงานขาย 
The role and the importance of sales in organization; general 
knowledge for sales management; sales management guidelines; 
ethical codes for sales  
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05-211-305 การจัดการการตลาด  
Marketing Management 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการแนวความคิดในการจัดการการตลาด  การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาด  การพัฒนาตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหและพยากรณความตองการ
ทางการตลาด การวางแผนการตลาด  กลยุทธสวนประสมทางการตลาดโดย
อาศัยหลักคุณธรรม  การจัดองคการ  การปฏิบัติตามแผน  การควบคุมและ
ประเมินผล  การวิเคราะหปญหาทางการตลาดโดยใชกรณีศึกษา  การบริหาร
การตลาดดวยแนวคิดชุมชน 
Evolutionary concepts in marketing management; analysis of market 
opportunities; developing target market; market analysis and 
demand forecasting; marketing planning; marketing mix strategy; 
organizational; plan implementation; control and evaluation; 
analysis of marketing problems by using case studies; marketing 
management with the community concepts 
 

05-212-201 การวิจัยผูบริโภค  
Consumer Research  
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6)       

 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยผูบริโภค  กระบวนการวิจัยผูบริโภค  
การระบุความตองการและการกําหนดปญหา  การออกแบบการวิจัย  ประชากร
และกลุมตัวอยาง  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การประมวล
และวิเคราะหขอมูล  การสรุปและรายงาน  การวิจัยผูบริโภคกับพฤติกรรม
ผูบริโภคและระบบสารสนเทศทางการตลาดเกี่ยวกับลูกคา 
The definition and importance of consumer research; requirement 
analysis and problem definition; research design; popular and 
sample; research instrument; data collection; data processing and 
analysis; summary and report; consumer research and consumer 
behavior; customers marketing information  
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05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Electronics Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 แนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส  การตลาดแบบด้ังเดิมและการตลาด
อิเล็กทรอนิกส แนวความคิดลูกคาตอการตลาดอิเลก็ทรอนิกส  สินคาและบริการ
อิเล็กทรอนิกส  กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส  ตลาดอิเล็กทรอนิกสทาง
อินเทอรเน็ต  กฎหมายและระเบียบขอบังคับในการกํากับการตลาด
อิเล็กทรอนิกส  จริยธรรมในการทําธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Concepts of electronics marketing; traditional marketing and 
electronic; consumer’s concept of electronics marketing; products 
and services of e-marketing; e-marketing strategies ; internet 
marketing; laws and regulations in electronics market; ethical of 
conducting electronic business 
 

05-212-203   การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม 
Green Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการตลาด  วัตถุประสงคและ
องคประกอบในการดําเนินงานการตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความพึง
พอใจระหวางผูผลิตและผูบริโภค  วิเคราะหกลยุทธทางการตลาดเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Meaning and importance of the environment and marketing; 
objectives and elements of marketing taking into account the 
environment and satisfaction among producer and consumers; 
analysis of marketing strategies application to preserve natural 
resources and environment 
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05-212-204   การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
Strategic Negotiation in business  
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฎี ประเภทและรูปแบบของการเจรจาตอรอง  การพัฒนาทักษะใน
การเจรจาตอรอง  การวิเคราะหคูเจรจาตอรอง  กลยุทธในการเจรจาตอรอง การ
เตรียมความพรอมและสรางบุคลิกภาพเพื่อการเปนนักเจรจาตอรองที่ดี  
จริยธรรมในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ  
Concepts, theories, types and styles of negotiation; negotiation skill 
development; analysis of negotiation counterpart; strategies of 
negotiations; preparation and personality for good negotiators; 
ethical of business negotiation 
 

05-212-205 การสื่อสารตราสินคา 
Brand communications 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของตราสินคาเพื่อการสื่อสารตราสินคาในลักษณะตางๆ  
กลยุทธการสื่อสารตราสําหรับองคกรและผลิตภัณฑใหม การสรางการรับรู  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการวางแผนสื่อสารตรา
สินคา  
The role and importance of brand in different types of brand 
communications; strategies of brand communication for new 
organizations and new product; creating brand awareness; marketing 
environment affecting brand communication planning 
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05-212-206   การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 
Product Development and Design 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 ความสําคัญ ประโยชนในพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ  กระบวนการของการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ  การตัดสินใจเลือกความคุมคาและใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรค  จรรยาบรรณตอการเปนผูผลิตในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ผลิต 
Importance, advantages in product development and design; 
process of product development and design; decision making of 
cost-effective choice and use of technologies in creativity; ethical of 
manufacturers to used technology in productivities 
 

05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ 
International Marketing 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดระหวางประเทศ  สภาพแวดลอมทางการคาระหวาง
ประเทศ  พฤติกรรมผูบริโภคระหวางประเทศ  การรวมกลุมทางการคาโลก  
กฎหมายและการเจรจาทางการคาระหวางประเทศ  การบริหารสวนผสม
การตลาดและการแบงสวนตลาดระหวางประเทศ  ระบบสารสนเทศและการวิจัย
ตลาดระหวางประเทศ  กลยุทธการเขาสูตลาดสากล  รูปแบบและแนวโนม
การตลาดระหวางประเทศ 
Concepts and theories of international marketing; international 
trade environment; consumer behavior in global markets; 
integration of world trade; laws and negotiation in international 
trade; management of marketing mix and market segmentation; 
information system and international marketing research; strategies 
of entering international markets; patterns and trends in  
International marketing 
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05-212-302 การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(2-2-5) 

 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยการตลาด  คุณคาของการวิจัยการตลาด 
จรรยาบรรณของนักวิจัย  กระบวนการดําเนินงานการวิจัยการตลาด  การกําหนด
ประเภทและการออกแบบงานวิจัย  วิธีการศึกษาขอมูล  การออกแบบ
แบบสอบถาม  การวัดและมาตรวัดทัศนคติ  ข้ันตอนการสุมตัวอยาง  กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง  การเก็บขอมูล  กระบวนการวิเคราะหขอมูล  การทดสอบ
สมมติฐาน  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  การเขียนรายงานผลการวิจัยการตลาด 
Role and importance of marketing research; evaluation of marketing 
research; marketing research ethics; marketing research process; 
types and design of marketing research; data source and data survey 
methods; questionaire design; measurement measuring instruments 
and measurement of attitude; sampling procedure; sample size; 
data collection; basic process of data analysis; data analysis; testing 
hypothesis correlation analysis; data processing by computer 
program; writing marketing research reports 
 

05-212-303  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 
Quantitative marketing Analysis 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 ตัวแบบเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  การวิเคราะหจุดคุมทุน  ตัวแบบสินคาคง
คลัง การโปรแกรมเชิงเสนตรง  ตัวแบบปญหาการขนสง  การมอบหมายงาน  
ทฤษฎีการรอคอย  การพยากรณทางการตลาด  การจําลองแบบปญหา  การ
ประยุกตตัวแบบเชิงปริมาณไปใชในการวิเคราะหและการวางแผนทางการตลาด 
Quantitative models for decision making; breakeven point Analysis; 
inventory models; the linear programming; models for 
transportation problems; job assignment models; theory of queuing. 
market forecasting; models for simulation; the application of 
quantitative models used in the analysis and marketing plan 
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05-212-401 กลยุทธการตลาด 
Marketing Strategy 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

 บทบาท ความสําคัญและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธการตลาด  
สภาพแวดลอมทางการตลาด  การวิเคราะหอุตสาหกรรมและความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน  การกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด  กลยุทธวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ  การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย  กลยุทธเพื่อการแขงขัน  การ
วางแผนกลยุทธการตลาดและการนําไปใช  การประเมินผลและการควบคุมกล
ยุทธ  คุณธรรมในการนํากลยุทธทางการตลาดไปใช 
The role, importance and the concept of marketing strategy; 
marketing environment; industry analysis and competitive 
advantage; marketing mix strategies; product life cycle strategies; 
market segmentation and target market; competitive  
strategies; marketing strategies and implementation; evaluation and 
control strategies; moral and ethical applications 
 

05-212-402  การศึกษาความเปนไปไดเพ่ือโครงการทางการตลาด   
Feasibility Study in Marketing Project 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-004 การเงินธุรกิจ    
Prerequisite: 05-311-004 Business Finance                 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการ  ประเภทและวงจรการวางแผน
โครงการ  การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการ  การกลั่นกรอง
โครงการ  การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด  ประเภทและวิธีการเขียนโครงการ  
ขอบเขตและความสําคัญของการวิเคราะหดานการตลาด  ข้ันตอนการวิเคราะห
ทางการตลาด  การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน  การวิเคราะหทาง
การเงินและการตัดสินใจลงทุน 
General knowledge of planning and project; types and cycles of 
project planning; initial feasibility study of a project; project filtering; 
marketing opportunity analysis; types and methods of project 
writing; scope and importance of marketing analysis; marketing 
analysis process; industrial and competition analysis; financial 
analysis and investment decisions 
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05-212-403   สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด  
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing  

1(0-2-1) 

 การทบทวนกลยุทธทางการตลาด  การวิเคราะหเหตุการณปจจุบันทางการตลาด  
การวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด  การ
วางแผนการสัมมนาทางการตลาด  การเขียนโครงการสัมมนา การจัดสัมมนา
และการประเมินผลโครงการสัมมนาทางการตลาด  การนําเสนอเหตุการณ
ทางการตลาด 
Marketing strategies review; current marketing situation analysis; 
analysis of case study and present for marketing decision making; 
marketing seminar planning; writing seminar project, operating and 
evaluating the marketing seminar project; event marketing 
presentation  
 

05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด 
Preparation for Marketing Internship 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: - 
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางาน  การวางตัว  มนุษยสัมพันธ  ศิลปะการพูด
รวมถึงการสื่อสาร  มารยาทการเขาสงัคม  ทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องใช
สํานักงาน 
Appropriate working personality; behavior; human relations; art of 
speech and communication; social etiquette; basic skills in using 
office equipment 
 

05-212-405   โครงงานทางการตลาด 
Marketing Project 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:  - 
Prerequisite:   - 
กําหนดโครงงานทางการตลาดเพื่อการศึกษาวิเคราะหและหาแนวทางในการ
แกปญหาโดยนําความรูและทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกตใช 
Selecting a marketing project for analysis and finding solutions for 
problems by using knowledge and theories in marketing  
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05-212-406 การฝกงานดานการตลาด 
Marketing Internship 

3(0-40-0) 

 
 
 
 
 

วิชาบังคับกอน: 05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด 
Prerequisite: 05-212-404 Preparation for Marketing Internship 
การฝกงานดานการตลาดในสถานประกอบการในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 525 ช่ัวโมงและนําเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
Practical experience in marketing field in private or public sector for 
minimum of 525 hours and presentation of performance report 

 
05-212-407   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

Preparation for Co-operative Education   
1(1-0-2) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงานดานการตลาด การสื่อสาร  มนุษย
สัมพันธ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางาน เทคนิคการนําเสนอ และการเขียน
รายงาน 
Basic knowledge and techniques in marketing; communications; 
human relations; appropriate working personality; presentation 
techniques; report writing 
 

05-212-408 สหกิจศึกษา  
Co-operative Education   

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 05-212-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 05-212-407 Preparation for Co-operative Education 
ปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหน่ึงเปนพนักงานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการเปนเวลา 16 สัปดาห และไมนอยกวา 640 ช่ัวโมง และตอง
จัดทําโครงงาน 1 โครงงานตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ 
Practical work experience equivalent to full-time employment for 
16 weeks and not less than 640 hours; must prepare a project work 
as assigned by the establishment 
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05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
บทนํา  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงของ
ตัวอยางสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยาง
งาย  และการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
Introduction; random variable; probability distributions for random 
variables; sampling distributions; estimation and hypothesis testing; 
variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and 
correlation analysis; time series analysis 
 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 บทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล (หาง
หุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด)  นิติกรรม  
สัญญา (ซื้อขาย ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ต๋ัวสัญญาใช
เงิน ต๋ัวแลกเงิน เช็ค คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา) 
Business legal provisions in relation to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, and public limited companies); juristic acts contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-purchase, 
hire of services, hire of work, promissory notes, bill of exchange, 
cheques, suretyship, mortgage, pledge, agency, and brokerage)  
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05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการและความสําคัญของภาษีอากร  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป  ภาษีสรรพสามิต  
ภาษีศุลกากร  ภาษีทองถ่ิน 
Principles and the importance of taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT specific business tax and stamp duty; 
excise duty; local taxes 
 

05-311-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 
วิชาบังคับกอน: 05-111-101  การบัญชีการเงิน  
Prerequisite: 05-111-101 Financial Accounting    

 3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะและบทบาทของการบริหารการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน  
การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การ
บริหารเงินสดและหลักทรัพยในความตองการของตลาด  การบริหารลูกหน้ี  การ
บริหารสินคาคงเหลือ  มูลคาเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  
การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง  การจัดหาเงินทุนระยะยาว  โครงสรางทางการ
เงินและตนทุนของเงินทุน 
Scope, characteristics and the role of financial management; 
financial statements analysis; financial planning and forecasting; 
working capital management; cash and marketable securities 
management; accounts receivable management; inventory 
management; time value of money; capital budgeting; short-term 
financing; intermediate-term financing; loan–term financing and 
financial structure; cost of capital  
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05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค  อุปสงค อุปทานและความยืดหยุน  
พฤติกรรมผูบริโภค  การผลิตและตนทุนการผลิต ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด
แขงขันไมสมบูรณ แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค  รายไดประชาชาติ  
วัฏจักรธุรกิจ การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลังและการเงิน การคาและ
การเงินระหวางประเทศ 
Principles of microeconomics; supply demand and elasticity; 
consumer behavior; theory of production; cost of production; 
perfectly and imperfectly competitive markets; principles of 
macroeconomics; national income; business cycle; money and the 
banking system; monetary and fiscal policies; international trade and 
monetary system 

 
05-311-108 องคการและการจัดการ  

Organization and Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายขององคการและการจัดการ  แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการ
จัดการ  กระบวนการจัดการการวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุม  
การจัดการทรัพยากรมนุษย  การจัดการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร  การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิ
วัตน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
The meaning of organization and management; concepts and 
development of management; management process, planning 
organizing, leading and controlling; human resource management; 
managing communication and information technology; change 
management; innovation in globalization; business ethics and social 
responsibilities 
 
 

 
 

 



                                                                                                  
 มคอ.2 

 55 
 

05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม  
Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกจิ  ประเภทธุรกิจ  คุณสมบัติของการเปนผูประกอบการ   
กลยุทธในการทําธุรกิจ  วัฒนธรรมองคกร  ผลกระทบตอการเปนประชาคม
อาเซียนตอการประกอบธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
General knowledge in business; types of business; qualification of 
entrepreneur; business strategies; organizational culture; impact of 
asian economic community on entrepreneurship; entrepreneurs’ 
ethics 
 

05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Production and Operation Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ  ระบบการผลิต  เทคนิค
การพยากรณ  การตัดสินใจสําหรับการผลิต  การวางแผนการผลิต  การกําหนด
ตารางการผลิต  การควบคุมการผลิต  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การวางผังโรงงาน  
การควบคุมคุณภาพ  การจัดการพัสดุคงคลัง  การบริหารความปลอดภัย ชีวอนา
มัยและสิง่แวดลอมในโรงงาน  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการบริหาร
การผลิต 
The importance of production and operation management; 
production system; forecasting techniques; production decision-
making; types of production planning; scheduling production; 
production control; location decision; plant layout; quality control; 
inventory management; safety management; occupational health 
and factory’s environment; the use of software packages in 
production management  
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05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(0-4-2) 

 ฝกปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญมีความชํานาญในการพิมพสัมผัสตัวอักษรและ
ตัวเลข 
Touch typing practice for mastership in typing skills both in numbers 
and letter 
 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
The Use of Information Technology for Business 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ
สารสนเทศและการจัดการองคกร อินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย  การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  คุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมาย
และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมนําเสนอผลงาน  โปรแกรมตารางการคํานวณ  การ
วิเคราะหขอมูล  การจัดการขอมูล  โปรแกรมสรางสื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 
Computer technology, hardware and information technology; 
information system and organizational management; the internet 
and network system; electronic commerce; ethical use of 
information technology; laws relating to computer and information 
technology; electronic documents; presentation software; 
spreadsheets; data analysis; data management; print media creation 
software 
 
 

 



3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ ตําแหนงวิชาการ 
ภาระการสอน 

ชม./ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

1 นายวีระศักดิ์  ตุลยาพร 
3 9599 00191 08 7 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2537 
2524 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

2 นางสุทธยา สมสุข 
3 9003 00376 61 4 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาดระหวางประเทศ 
การตลาด  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2539 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

360 360 360 360 

3 นางสุวภัทร   อําพันสุขโข 
3 9099 00222 73 0 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกจิ 
การตลาด 

   วิทยาลัยโยนก 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2540 
2535 

อาจารย 450 450 450 450 

4 นางธันยาภรณ  ดําจุต ิ
3 9011 00131 45 7 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2539 

อาจารย 480 480 480 480 

5 นางอันธิกา  ทิพยจํานงค  
3 9010 00110 58 0 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2540 

อาจารย 450 450 450 450 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ ตําแหนงวิชาการ 
ภาระการสอน 

ชม./ป การศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

1 นางยุพาภรณ  อุไรรัตน 
3 6398 00068 17 1 

 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2542 
2543 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

450 450 450 450 

2 นายพิเชษฐ  พรหมใหม 
3 9003 00490 09 3 

 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2548 
2542 
2533 

อาจารย 450 450 450 450 

3 นางวีราวรรณ  มารังกูร 
3 7102 00151 40 0 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2540 
2530 

อาจารย 360 360 360 360 

4 นางปรีชญา  ชุมศรี 
3 9009 00600 37 0 

บธ.ม. 
กศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-การตลาด 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2548 
2535 

อาจารย 450 450 450 450 

5 นางวัลภา  พัฒนา 
3 9099 00430 35 9 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

Marketing 
International  business 
การตลาด 

   University  Utara Malaysia 
   Johnson  & Wale  University 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2543 
2549 

อาจารย 360 360 360 360 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

 
ลําดับ 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ ตําแหนงวิชาการ 
ภาระการสอน 

ชม./ป การศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

1 นายศุภฤกษ ประทับษากุล 
3 9399 00213 95 1 

ค.บ. 
 

บธ.ม. 

Educational Technology and 
Innovation 
บริหารธุรกิจ 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2535 
 

2548 

อาจารย 180 180 180 180 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
 ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดไดกําหนดรายวิชาฝกงานทางดานการตลาดและสหกิจศึกษา
ทางดานการตลาดสําหรับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 เลือกศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะ
พิจารณาจากผลการศึกษาและความพรอมของนักศึกษาเปนสําคัญ ดังน้ี 
 4.1  การฝกงานดานการตลาด 
        4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
         ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

   1) มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
   2) บูรณาการความรูที่ เรียนมาเพื่อนําไปแกไขปญหาโดยใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม 
   3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
   4) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและ

สามารถปรับตัวเขากับองคกรได 
   5) มีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ 

       4.1.2  ชวงเวลา 
            วิชาการฝกงานดานการตลาด จัดในภาคการศึกษาที ่2  ช้ันปการศึกษาที่ 4 
       4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
            วิชาการฝกงานดานการตลาด จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 4.2  สหกิจศึกษา 
       4.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

  1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการทํางาน และเห็นความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

2) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการทํางาน     
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพมากย่ิงข้ึน 
    3) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อใชในการปฏิบัติงานกับองคกรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนไดอยางเหมาะสม 
    4) มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการวิเคราะหปญหา และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
    5) เรียนรูวิธีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประโยชนในงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    6) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
 
   7) มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได 
   8) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
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  4.2.2  ชวงเวลา  
           วิชาสหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปการศึกษาที่ 4 
  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
                   วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  ตามแนวปฏิบัติการทําโครงงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝกงานดานการตลาดตองเรียนวิชาโครงงานทาง
การตลาด ซึ่งเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการจัดการที่สนใจภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และตองมีการนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาโครงงานและอาจารยประจําวิชา 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษามคีวามรูความเขาใจในกระบวนการศึกษาโครงงาน สามารถวิเคราะหและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาทางการตลาดและสามารถเขียนโครงงานเพื่อนําเสนอได 

 5.3 ชวงเวลา 
   วิชาการโครงงานทางการตลาด จัดในภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปการศึกษาที่ 4 

 5.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
   วิชาโครงงานทางการตลาด จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  มีความคิดสรางสรรค 
 

1)  จัดใหมีกิจกรรมทางการตลาด การจัดเหตุการณ
ทางการตลาด เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักคิดและสรางสรรค
งานทางการตลาด 
2)  สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางการตลาดที่
หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน 

2)  มีบุคลิกภาพท่ีดี  1)  มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อใหความรูในการ
เตรียมพรอมเพื่อการทํางานในหลายประเด็นอาทิเชน 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การ
วางตัวในที่ทํางาน ในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ 
2)  จัดใหมีกิจกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา 

3)  มีภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ 

1)  กําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม
และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงาน ตลอดจน
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ เพื่อ
เปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมที่ดี  มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การ
เขาเรียนตรงเวลา สม่ําเสมอ มีสวนรวมในช้ันเรียน เสริม
ความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

4)  มีคุณธรรม จริยธรรม 1)  เนนใหตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมและตอตนเองที่
เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําผิดในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2)  กําหนดใหนักศึกษาเขารวมโครงการคุณธรรมและ
จริยธรรม  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ 

 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

อยางมีคุณธรรม 
  1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
จิตสาธารณะและการทําประโยชนใหกับสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดี
และทําประโยชนใหกับสังคม 

 2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยเนนการเขาเรียนตรงเวลา
และการสงงานภายในเวลาที่กําหนด 

 3) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย   

      4) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณคาแหงวิชาชีพจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา 

 5) สงเสริมการทํางานเปนกลุมโดยใหนักศึกษารูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและสมาชิก
กลุม 
 1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน 
  2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายหรือผลสรุปการรวมแสดงความคิดเห็นไมวาจะ
เปนงานเด่ียวหรืองานกลุม 
  3) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา 
  4) ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  5) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบหรือการทําผิดกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ  
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  2. ความรู 
 2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
  1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิชาชีพ 
  2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการ
ประสมประสานและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 2.2  กลยุทธการสอนใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจใน
วิชาชีพและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ 
 2) การคนควาและทํารายงานเด่ียวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ 
 3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสานกับเน้ือหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ 
 4) การเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูมีประสบการณหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
 5) ฝกการแกปญหาจากโจทย แบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 
 2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1)  การทดสอบยอย 
 2) การสอบกลางภาค 
 3) การสอบปลายภาค 
 4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน
และเอกสารรายงาน 
 5) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน 
 6) ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
  
 3  ทักษะทางปญญา 
    3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาอยางเหมาะสม    
               2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูและดานอื่นที่สัมพันธกันใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
  3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
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  3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูทางวิชาชีพกบั
ศาสตรอื่น ๆ ได 
  2) การสอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปราย การเรียนรูแบบมีสวนรวม หรือการสัมมนา 
  3) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
  4) มอบหมายงานการศึกษา คนควา และรายงานเปนเอกสาร หรือรายงานหนาช้ัน
เรียน 
   3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  
  2) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเด่ียว เชน ผลการศึกษา 
คนควา โครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
    3) ประเมินผลจากกจิกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 
  4) ประเมินผลจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
    
 4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี      
  3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือผูรวมงาน 
  4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
ของตนเองอยางตอเน่ือง 
  4.2  กลยุทธการสอนใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ           
ความรับผิดชอบ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชนการระดมความคิด การอภิปรายหรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
    
                  2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผานงานกลุม งานเด่ียว 
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ     
                 3) จัดกิจกรรมและการทํางานที่ตองประสานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  
เชน  โครงการแขงขันทักษะดานวิชาชีพ 
  4) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคกร การม ี
มนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น 
เปนตน 
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  4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1)  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุมและงานที่
ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
   2)  ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและรายงานหนาช้ันเรียน                   
   3)  ใหนักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนรวมช้ันเรียน 
 
   5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
   2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม 
   3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ   
  5.2  กลยุทธการสอนใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา
หาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3)  มอบหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามโีอกาสคนควา  
เรียบเรียงขอมูล พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
ถูกตอง  และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
   4)  มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลข  และนําเสนองานที่ตองมีการ
ตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
   5)  มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
หนาช้ันเรียน 
   6)  การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา เพื่อใหเรียนรูจากการทํางานจริง 
  5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ 
   2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาช้ัน
เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคําถาม 
   3)  ประเมินจากวิธีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หรือสถิติ 
ที่เกี่ยวของ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 3.1  หมวดศึกษาท่ัวไป 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีศีลธรรมประจําใจ ใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ใฝสรางคุณงามความดี 
   2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย และประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก 
จรรยาบรรณ 
   3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
  2. ดานความรู 
   1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
   2) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ   
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
   3) สามารถผสมผสานบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ 
ของการอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล  

  3. ดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
   2) สามารถคิดคน คิดริเริ่ม คิดพิจารณาอยางเปนอิสระ และคิดเชิงสรางสรรค 
   3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห เพื่อพัฒนาปญญาและ 
องคความรู 
   4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาในทาง 
เลือกที่หลากหลาย 

  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี และมีสมรรถนะทางกีฬา 
   2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
   3) มีภาวะผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและความรับผิดชอบตอสงัคม 
   4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สื่อสารกับคนอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร 
สถิติ และตรรกะ 
   2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน 
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
   3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีวิจารณญาณในการสืบคนขอมูล การติดตอ 
สื่อสารและการศึกษาคนควา 
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       3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
  2. ความรู 
 1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางวิชาชีพ 
 2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการ 
ประสมประสานและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ 
 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
  3. ทักษะทางปญญา 
   1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาอยางเหมาะสม    
             2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูและดานอื่นที่สัมพันธกันใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
   3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น  และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี      
   3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือผูรวมงาน 
   4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 
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  5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
  2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสม 
     3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน 
 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  
 กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 

สัญลักษณ                          ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน ไมเปนที่พอใจ 

(Unsatisfactory) 
  AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 ต้ังคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณทั้งภายในและภายนอก 
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่

คณะกรรมการทวนสอบกําหนด 
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2.3 คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน หรืองานอื่น ๆ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

2.4 คณะกรรมการทวนสอบ สัมภาษณทั้งผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตองศึกษา
รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสม ไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00  เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่จรรยาบรรณครู 
นโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 

1.2 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย 

1.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          1) สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและการ 
ทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนดานการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร 
ตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
          2) จัดใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาการสอน 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  ๆ 
  1) สนับสนุนใหอาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และ
ทั้งในวิชาชีพอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน และการพัฒนาความรูที่เปนประโยชน
โดยตรงตอการเรียนการสอน 
  2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณวุฒิทางวิชาการมากข้ึน 
  3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนสรางแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
  4) สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย 
  1.2  มีการทบทวนรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเน่ืองทุก 2 ป 
  1.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

2. การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาดวยตนเอง 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 สํานักหอสมุดกลางมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมี
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวารสารดานการบริหารจัดการและฐานขอมูลที่จะให
สืบคน นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 
 
  สําหรับหองบรรยายและหองปฏิบัติการ ใชอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 
 1)   หองบรรยาย    ขนาด     70    ที่น่ัง จํานวน  19   หอง 
 2)   หองบรรยาย    ขนาด   120    ที่น่ัง จํานวน    2   หอง 
 3)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     35    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 4)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     30    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 

  อุปกรณ และสื่อการสอนที่สําคัญ ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  289  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา    13  เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพสามมิติ    23  เครื่อง 
4 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร    27  เครื่อง 
5 เครื่องเซิรฟเวอร     2  เครื่อง 
6 แอคเซสพอยทอินเทอรเน็ตไรสาย     7  ตัว 
7 เครื่องถายเอกสาร     5  เครื่อง 
8 เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล     2  เครื่อง 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
  มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือตําราที่เกี่ยวของและสื่อการ
เรียนการสอนที่จําเปน เพื่อใหบริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียน    
การสอน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตํารา หรือ
วารสารดานบริหารธุรกิจ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน และมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณ
จัดซื้อ เพื่อใหมีทรัพยากรการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รวมทั้งสื่อโสตทัศนศึกษา เชน เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหการเรียน     
การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดใหมีเจาหนาที่ประจําเพื่อดูแลการใชงานอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ และ

ประเมินความพอเพียงและความพรอมในการใชงาน สําหรับหนังสือตําราจัดใหมีผูประสานงานกับ
หอสมุดกลางในการเก็บขอมูล การใชบริการยืมหนังสือ ทําใหทราบวาหนังสือกลุมวิชาใดยังไม
เพียงพอตอความตองการซึ่งจะตองดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม 

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 

  3.1.1  อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิที่ตรงในสายวิชาน้ัน และระดับการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาโท 

  3.1.2  มีความรูดานการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมีประสบการณ
ทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน และมีความรูดานภาษาตางประเทศใน
ระดับที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาวิชาการหรือศึกษาตอ 

  3.1.3  จัดใหมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ทดลองสอน และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

 

 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร น่ันคือเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

 3.3  คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
  อาจารยพิเศษจะเปนเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีวุฒิการศึกษาอยางตํ่า

ระดับปริญญาโทและมีประสบการณเกี่ยวของโดยตรงกับรายวิชาที่สอน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีและมีความรูดานงานสํานักงาน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของคณาจารยและ
นักศึกษา 
 

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร เขาใจบทบาทและหนาที่ของตน 

จะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อการสอนไดเปนอยางดี จึง
จําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  การดูแลหองปฏิบัติการ 
การใชงานคอมพิวเตอรเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง  

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และตองกําหนดช่ัวโมงวางเพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากน้ีตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา 

 

 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถย่ืนคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดและเปนไปตาม
ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จัดใหมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและสมรรถนะของบัณฑิตที่หนวยงานตาง ๆ 

พึงประสงคเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา เสริมสรางนักศึกษาใหมีความรูและทักษะ
สอดคลองกับความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้งสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมทุก ๆ ป โดยระดับความพอใจไมนอยกวา 3.51 จาก 5.0 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ           
1-5 อยางนอยอยูในระดับรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน                  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

x x x x x 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  ปท่ีแลว 

 x x x x 

8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม5.0 

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8   กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ  หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลวจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตอง
มีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชาและเชิญผูเช่ียวชาญเขารวมฟงการสอนในหองเรียนเพื่อประเมินกล
ยุทธการสอนและใหคําแนะนํา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูช้ันปที่ 4 ซึ่งนักศึกษาตอง
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูและทักษะของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม  
มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม  และยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา  อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ขอ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 
     จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต
ละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันทีซึ่ง
จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันสามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลย๊

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาภาษา                   

01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                     

01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1                         

01-312-002  ภาษาอังกฤษ 2                         

01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน   

                  

01-313-001  ภาษาจีน 1                       

01-313-002  ภาษาจีน 2                       

01-314-001  ภาษามลายู 1                       

01-314-002  ภาษามลายู 2                       

2. กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม                   

01-021-001  จริยธรรมส าหรับมนุษย์                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลย๊

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3. กลุม่ความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

                  

01-021-002  มนุษยสมัพันธ์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ   

                   

01-021-005  จิตวิทยาทั่วไป                     

01-022-001  วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                      

01-022-003  สังคมกับการปกครอง                    

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

                  

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร ์                   

02-032-007  สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร   

                       

ทักษะเชิงตัวเลข                   

02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                         

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

01-033-001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา   
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มคอ.2 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลย๊

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

5. กลุม่ความรู้เชิงบูรณาการ/ 
สหวิชาการ 

                  

01- 040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเตม็
ส าหรับมนุษย์   

                        

01-040-005  เอเชียอาคเนยศ์ึกษา                          

01-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                          

6. กลุม่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม                   

01-021-007  วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีภาคใต ้

                         

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวตัน ์  

                         

7. กลุม่ทักษะทางกฬีาและสุข
พลานามัย 

                  

01-023-001 พลศึกษา                      

01-023-005 ฟุตซอล                      

01-023-006 แบดมินตัน                      

01-023-009 กีฬาลีลาศ                      

01-023-011  โยคะเพื่อสุขภาพ                         



 

มคอ.2 

73 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รายวิชา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-211-101 หลักการตลาด                   

05-211-201 พฤติกรรมผู้บรโิภค                   

05-212-202 การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา 

                  

05-211-203 การตลาดสินค้า
เกษตรกรรม 

                  

05-211-204 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                   

05-211-205 การจัดการการค้าปลีก                   

05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม                   

05-211-207 
 

การตลาดธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
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มคอ.2 

 

                    

รายวิชา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

05-211-208 การตลาดผลิตภณัฑ ์

ฮาลาล 
                  

05-211-301 การสื่อสารการตลาด                   

05-211-302 การจัดการตราสินค้า                   

05-211-303 
 

การจัดการช่องทางและ 

โลจสิติกส ์
                  

05-211-304 การจัดการการขาย                   

05-211-305 การจัดการการตลาด                   

05-212-201 การวิจัยผู้บริโภค                   

05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์                   

05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม                   
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รายวชิา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

05-212-204 
 

กลยุทธ์การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ 

                  

05-212-205 การสื่อสารตราสินค้า                   

05-212-206 
 

การพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  

                  

05-212-301 การตลาดระหว่างประเทศ                   

05-212-302 การวิจัยการตลาด                   

05-212-303 
 

การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางการตลาด 

 
 
 
 

   
 
 

      
 
 
 

   
 
 
 

 

05-212-401 กลยุทธ์การตลาด                 
 
  

05-212-402 
 

การศึกษาความเป็นไป
ได้เพื่อโครงงานทาง
การตลาด 
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มคอ.2  

 
รายวิชา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-212-403 สัมมนาการตลาด                   

05-212-404 
 

การเตรียมความพร้อม
การฝึกงานด้าน      
การตลาด 

                  

05-212-405 โครงงานทางการตลาด                   

05-212-406 
 

การฝึกงานด้าน
การตลาด 

                  

05-212-407 
 

การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

                  

05-212-408 สหกิจศึกษา                   
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รายวิชา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ                   

สาขาวิชาการบัญช ี                   

05-111-101 การบัญชีการเงิน                   

สาขาวิชาการจัดการ                   

05-311-001 สถิติธุรกิจ                   

05-311-002 กฎหมายธรุกิจ                   

05-311-003 การภาษีอากร                   

05-311-004 การเงินธุรกิจ                   

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร ์                   

05-311-008 องค์การและการจัดการ                   

05-311-317 การจัดการการผลติและ
การด าเนินงาน 

                  

05-311-233 การเป็นผูป้ระกอบการ
ใหม ่

                  

05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผสั                   
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รายวิชา 

 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   

05-411-101 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 
 

01-021-001 
01-021-005 
01-021-007 
 
01-021-008 
01-022-001 
01-022-003 
01-040-001 
01-040-002 
01-040-005 
02-032-007 
02-040-006 

จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
จิตวิทยาทั่วไป 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ภาคใต้ 
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน์ 
วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
สังคมและการปกครอง 
ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 
มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านการตลาดเพ่ือ
ปฏิบัติงานในองค์กร
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

05-211-101 หลักการตลาด 3 
05-211-201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 
05-212-202 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 
05-211-203 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3 
05-211-204 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3 
05-211-205 การจัดการการค้าปลีก 3 
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 3 
05-211-207 การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 
05-211-208 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล 3 
05-211-301 การสื่อสารการตลาด 3 
05-211-302 การจัดการตราสินค้า 3 
05-211-303 การจัดการช่องทางและโลจิสติกส์ 3 
05-211-304 การจัดการการขาย 3 
05-211-305 การจัดการการตลาด 3 
05-212-201 การวิจัยผู้บริโภค 3 
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

 รายวิชา  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 

05-212-205 การสื่อสารตราสินค้า 3 
05-212-206 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
05-212-301 การตลาดระหว่างประเทศ 3 
05-212-302 การวิจัยตลาด 3 
05-212-303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3 
05-212-401 กลยุทธ์การตลาด 3 

05-212-402 
 

การศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือโครงการทาง
การตลาด 

3 

05-212-403 สัมมนาการตลาด 1 
05-212-404 
 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกงานด้าน
การตลาด 

3 

05-212-405 โครงงานทางการตลาด 3 
05-212-406 การฝึกงานด้านการตลาด 3 

05-212-407 การเตรียมความพร้อมเพ่ือสหกิจศึกษา 1 
05-212-408 สหกิจศึกษา 6 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้
ในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 
 

01-040-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 
01-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 3 
05-212-204 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3 
05-311-101 สถิติธุรกิจ 3 
05-311003 
05-311-004 
05-311-005 
05-311-108 
05-311-317 
05-313-101 
05-313-233 

การภาษีอากร 
การเงินธุรกิจ 
หลักเศรษฐศาสตร์ 
องค์การและการจัดการ 
การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
ทักษะการพิมพ์สัมผัส 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสตูร 

รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดที่มี
ความสามารถมีมนุษย
สัมพันธ์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

01-023-001 
01-023-005 
01-023-006 
01-023-009 
01-023-011 
05-211-204 
05-211-205 
05-211-206 
05-211-207 
05-211-301 
05-211-304 
05-212-204 
05-212-205 

พลศึกษา 
ฟุตซอล 
แบดมินตัน 
กีฬาลีลาศ 
โยคะเพ่ือสุขภาพ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การจัดการการค้าปลีก 
การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 
การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
การสื่อสารการตลาด 
การจัดการงานขาย 
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
การสื่อสารตราสินค้า 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5). เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด 
ทีม่ีความใฝ่รู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีความ
เป็นผู้น า สามารถใช้
ภาษาและเทคโนโลยี 
ในการสื่อสารได้ 
 

01-011-001 
01-312-001 
01-312-002 
01-312-006 
01-313-001 
01-313-002 
01-314-001 
01-314-002 
05-411-101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
ภาษาจีน 1  
ภาษาจีน 2 
ภาษามลายู 1 
ภาษามลายู 2 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ภาคผนวก  ข 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

จากการที่สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลก       
ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ทางด้านวิทยาการต่าง ๆ นั้น ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจของประเทศ 
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ือความ
อยู่รอดในระยาว โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงเป็นผู้ที่มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านการ
บริหารงาน บริหารคน มีความสามารถในการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรสาขาจัดการเพ่ือ
สร้างบัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
และในขณะเดียวกันเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ได้มีการน าทักษะ
และความรู้ของบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมพิจารณาก าหนด
รายวิชา เพ่ือให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งทางด้านความรู้ ปัญญา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และอยู่บนพื้นฐานทางความมีคุณภาพ จริยธรรม  
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ภาคผนวก  ค 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.2555 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต  า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2551 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั วไปหลักสูตรเดิม 30 32 - 
     1.1   กลุ่มวิชาบูรณาการ  3 - 
     1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 - 
     1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์  3 - 
     1.4   กลุ่มวิชาภาษา  12 - 
     1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษา  2 - 
     1.6   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  9 - 
    หมวดวิชาศึกษาทั วไปหลักสูตรปรับปรุง   34 
    1.1   ความรู้ตามหลักจริยธรรม  หน่วยกิต  - 3 
    1.2   ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์  
           และ สังคมศาสตร์ 

 - 6 

    1.3   ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 
           คณิตศาสตร์ทักษะเชิงตัวเลขและ 
           ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - 6 

    1.4   ความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  - 3 
    1.5   ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  - 3 
    1.6   ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  - 1 
    1.7   ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  - 12 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 102 94 
     2.1   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42 35 
     2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  45 44 
     2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
 รวม  120 140 134 
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ภาคผนวก  ง 
เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.2555 

 
หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 32 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 34 หนวยกิต 
หมายเหตุ มีการแบงกลุมรายวิชาใหมเปน 7 กลุมรายวิชา 
ซ่ึงไมอาจเปรียบเทียบกันได ดังตอไปน้ี 

1.1 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 3 หนวยกิต 1.1 ความรูตามหลักจริยธรรม จํานวน 3 หนวยกิต 
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 

Life Style 
Enhancement 

3(2-2-5) 01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 
Ethics for Human beings 

3(3-0-6) 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 1.2 ความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร 
จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-012-001 ไทยศึกษา 

Thai  Studies 
3(3-0-6) 01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
Human Relations and 
Personality Development 

3(3-0-6) 

01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-012-005 เทคนิคการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
Personality 
Development 
Techniques 

3(3-0-6) 01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 
 

3(3-0-6) 

01-012-007 สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควา 
Information 
Technology for 
Research Study 

3(3-0-6) 01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 18 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 
Quality of Life and 
Social Development 

3(3-0-6) ความรูทางดานวิทยาศาสตร 
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01-013-003 มนุษยกับสังคม 

Human and society 
3(3-0-6) 02-032-007 ส่ิงแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
Environment and 
Resources Management 

3(3-0-6) 

01-013-005 สังคมกับส่ิงแวดลอม 
Society and 
environment 

3(3-0-6)    

01-013-006 เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 
Economics in 
Everyday Life 

3(3-0-6)    

   ทักษะเชิงตัวเลข 
   02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 

General Mathematics 
3(3-0-6) 

   ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
Information Technology 
for Study Skills 

3(3-0-6) 

1.4 กลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต 1.4 ความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ จํานวน 3 หนวย
กิต 

ใหศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1    

English I 
3(2-2-5) 01-040-001 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับ

มนุษย 
Human Essence and 
Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2   
English II 

3(2-2-5) 01-040-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
Human Relations and 
Personality 
Development 

3(3-0-6) 

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี  
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for 
Communication 

3(2-2-5) 01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

01-014-002 เทคนิคการเขียน    
Writing Techniques 

3(2-2-5) 01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency 
Economy 
 

3(3-0-6) 

01-014-008                      สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5)    
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01-014-009                      ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
English in Everyday 
Life 

3(2-2-5)    

01-014-011 ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in 
English 

3(2-2-5)    

01-014-012 ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in 
English 

3(2-2-5)    

01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Career 

3(2-2-5)    

01-014-015 ภาษาจีนพื้นฐาน 
Fundamental 
Chinese 

3(2-2-5)    

01-014-016 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน 
Chinese in Every Life 

3(2-2-5)    

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต 1.5 ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-015-006 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 
1(0-2-1) 01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต 
Southern Cultures and 
Traditions 

3(3-0-6) 

01-015-002 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกา
ภิวัตน 
Thai Civilization in the 
Globalization Context 

3(3-0-6) 

01-015-010 วายนํ้า   
Swimming 

1(0-2-1)    

01-015-011 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1)    

1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวน 6 
หนวยกิต 

1.6 ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย จํานวน 1 หนวย
กิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
02-025-308 คณิตศาสตรประยุกตทาง

ธุรกิจ Applied 
Mathematics for 
business 

3(3-0-6) 01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 
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02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตร

ชีวภาพ 
Man and Biological 
Science 

3(3-0-6) 01-023-005 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

02-016-005 ส่ิงแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากร 
Environment and 
Resources 
Management 

3(3-0-6) 01-023-006 แบดมินตัน 
badminton 

1(0-2-1) 

02-016-006 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Every 
Life 

3(3-0-6) 01-023-009 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

1(0-2-1) 

   01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 
 

1(0-2-1) 

   1.7 ทักษะทางภาษาและการส่ือสาร จํานวน 12 หนวย
กิต 

   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai Language for 
Communication 

3(3-0-6) 

   01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

   01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 
 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-313-001 ภาษาจีน 1  
Chinese I 

3(3-0-6) 

   01-313-002 ภาษาจีน 2 
Chinese II 

3(3-0-6) 

   01-314-001 ภาษามลายู 1  
Malay I 

3(3-0-6) 

   01-314-002 ภาษามลายู 2  
Malay II 
 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต   2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต   

1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 42 
หนวยกิต   

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 35 หนวยกิต   

ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
05-111-011 สถิติธุรกิจ 

Business Statistics 
3(3-0-6) 05-111-101 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 
3(3-0-6) 

05-111-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

05-111-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

05-111-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-111-108 หลักการบัญชี 
Principles of 
Accounting 

3(3-0-6) 05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Accounting 
Management 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of 
Marketing 

3(3-0-6) 05-311-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

05-311-101 องคการและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 05-311-108 องคการและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค1 
Microeconomics I 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-311-104 เศรษฐศาสตร 
มหภาค1 
Macroeconomics I 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-311-210 การจัดการการผลิตและ
การดําเนินงาน 
Production and 
Operation 
Management 

3(3-0-6) 05-311-317 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 
Production and 
Operation Management 

3(3-0-6) 

05-311-434 การบริหารเชิง 
กลยุทธ 
Strategic 
Management 
 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
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05-314-301 การบริหารทรัพยากร

มนุษย 
Human resources 
Management 

3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 

05-413-101 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Using Information 
Technology for 
Business 

3(3-0-6) 05-411-101 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Using Information 
Technology for 
Business 

3(3-0-6) 

   เพิ่มเติมรายวิชา 
   05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 

Principles of Economics 
3(3-0-6) 

   05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 
Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

   05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills  

2(0-4-2) 

      
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 49 หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 44 หนวยกิต 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค 

Consumer Behavior 
3(3-0-6) 05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค 

Consumer Behavior 
3(3-0-6) 

05-211-306 การสงเสริมการตลาด 
Marketing Promotion 

3(3-0-6) 05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและ
ราคา 
Product  and Price 
Management 

3(3-0-6) 

05-211-307 การจัดการการตลาด 
Marketing 
Management 

3(3-0-6) 05-211-301 การส่ือสารการตลาด 
Marketing 
Communications  

3(3-0-6) 

05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและ
ราคา 
Product  and Price 
Management 

3(3-0-6) 05-211-302 การจัดการตราสินคา 
Brand Management 

3(3-0-6) 

05-211-309 การจัดการชองทางและ
การสงกําลังบํารุง 
Channel and Logistic 
Management 

3(3-0-6) 05-211-303 การจัดการชองทางและ 
โลจิสติกส  
Channel and Logistics 
Management 

3(3-0-6) 

05-211-310 การจัดการขาย 
Sales Management  

3(3-0-6) 05-211-304 การจัดการการขาย 
Sales Management 

3(3-0-6) 

05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ทางการตลาด 
Quantitative 

3(3-0-6) 05-211-305 การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3(3-0-6) 
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Marketing Analysis 

05-211-319 การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

3(3-0-6) 05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ 
International Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธ
ทางการตลาด 
Marketing Strategic 
Planning 

3(3-0-6) 05-212-302 การวิจัยการตลาด 
Marketing  Research 

3(2-2-5) 

05-211-421 การศึกษาความเปนไปได
เพื่อโครงการทาง
การตลาด 
Feasibility Study in 
Marketing Project 

3(3-0-6) 05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ทางการตลาด 
Quantitative Marketing 
Analysis 

3(3-0-6) 

05-211-422 สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 

3(3-0-6) 05-212-401 กลยุทธทางการตลาด 
Marketing Strategy  

3(3-0-6) 

05-212-305 การตลาดระหวาง
ประเทศ 
International 
Marketing 

3(3-0-6) 05-212-402 การศึกษาความเปนไปได
เพื่อโครงการทางการตลาด 
Feasibility Study in 
Marketing Project 

3(2-2-5) 

05-211-427 การฝกงานทางการตลาด 
Training in Marketing 

9(0-40-0) 05-212-403 สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 

1(0-2-1) 

   เพิ่มเติมรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกงานดาน
การตลาด 

   05-212-404 การเตรียมความพรอมเพื่อ
การฝกงานดานการตลาด 
Preparation  for 
Marketing Internship 

1(1-0-2) 

   05-212-405 โครงงานทางการตลาด 
Marketing Project 
 

3(2-2-5) 

   05-212-406 การฝกงานดานการตลาด 
Marketing Internship 

3(0-40-0) 

   เพิ่มเติมรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาดาน
การตลาด 

   05-212-407 การเตรียมความพรอม
เพื่อสหกิจศึกษา 
Preparation for Co-
operative  

1(1-0-2) 

   05-212-408 สหกิจศึกษา 
Co-operative  

6(0-40-0) 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 
2.3.1วิชายอยการบริหารการตลาด 
วิชาชีพเลือก 1 และวิชาชีพเลือก 2  

วิชาชีพเลือก 1 - วิชาชีพเลือก 5  
ใหเลือกศึกษาจากกลุมรายวิชาดังตอไปน้ี   
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ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   
05-211-203 การตลาดลูกคาสัมพันธ 

Customer 
Relationship 
Management 

3(3-0-6) 2.3.1  กลุมวิชาการบริหารงานขายและบริหารการตลาด 

 

05-211-204 การจัดการคาปลีก 
Retailing 
Management 

3(3-0-6) 05-211-203 การตลาดสินคา
เกษตรกรรม 
Agricultural 
Product Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
E- Marketing 

3(3-0-6) 05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship 
Management 

3(3-0-6) 

วิชาชีพเลือก 3 วิชาชีพเลือก 4  
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   

05-211-205 การจัดการการคาปลีก 
Retailing Management 

3(3-0-6) 

05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ตลาด 
Marketing Research 
Methodology 

3(3-0-6) 05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม 
Small Business 
Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-316 การตลาดสินคา
เกษตรกรรม 
Agricultural Product 
Marketing 

3(3-0-6) 05-211-207 การตลาดธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยว 
Hospitality and 
Tourism Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-318 ตลาดมุสลิม 
Muslim Market 

3(3-0-6) 05-211-208 การตลาดผลิตภัณฑ 
ฮาลาล 
Halal Product 
Marketing 

3(3-0-6) 

วิชาชีพเลือก 5 
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   

2.3.1  กลุมวิชาสารสนเทศและบูรณาทางการตลาด 
 

05-211-423 การพยากรณการตลาด 
Marketing Forecasting 

3(3-0-6) 05-212-201 การวิจัยผูบริโภค 
Consumer Research 

3(3-0-6) 

05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาด
ยอม 
Small  Business 
Marketing 

3(3-0-6) 05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Electronics Marketing 

3(3-0-6) 

2.3.2วิชายอยการตลาดระหวางประเทศ 
วิชาชีพเลือก 1 และวิชาชีพเลือก 2  
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   

05-212-203 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 
Green Marketing 

3(3-0-6) 

05-212-201 กระบวนการสงออก 
Export Processing 

3(3-0-6) 05-212-204 กลยุทธการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ 
Strategic Negotiation in 
Business 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
05-212-202 การสงเสริมการตลาด

สงออก 
Export Marketing 
Promotion 

3(3-0-6) 05-212-205 การส่ือสารตราสินคา 
Brand communications 

3(3-0-6) 

05-212-204 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 
Green Marketing 

3(3-0-6) 05-212-203 การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
Product  Development 
and  Design 

3(3-0-6) 

วิชาชีพเลือก 3 วิชาชพีเลือก 4  
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   

   

05-212-307 การตลาดสําหรับสถาบัน
การเงินเพื่อการสงออก 
Financial Institutions 
of Marketing for 
Exporting 

3(3-0-6)    

05-212-308 การจัดการสิทธิทางการคา 
Franchise 
Management 

3(3-0-6)    

05-211-309 การตลาดธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยว 
Hospitality and 
Tourism Marketing 

3(3-0-6)    

วิชาชีพเลือก 5 
 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   

   

05-212-410 การวิจัยการตลาดระหวาง
ประเทศ 
International 
Marketing Research 

3(3-0-6)    

05-212-411 สัมมนาการตลาดระหวาง
ประเทศ 
Seminar International 
Marketing 

3(3-0-6)    

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
เลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

โดยเปนรายวิชาที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย  หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขา 

เลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดย เปนราย วิชาที่ เป ดสอนในระดับปริญญาตรี ใน
มห า วิทย า ลั ย เ ทค โน โ ลยี ร าชม งคลศ รี วิ ชั ย  ห รื อ
สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนโดย ไดรับความเห็นชอบจาก 
อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขา 

 



 
มคอ.2 
 

101 
 

 

ภาคผนวก  จ 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2555 

 
หลักสูตร  พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

ชื่อหลักสูตร : การตลาด ชื่อหลักสูตร : การตลาด 
ปรัชญา 
     ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางการ
บริหารธรุกิจในด้านการตลาด 

ปรัชญา 
     มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้
ด้านการตลาดที่ทันสมัยควบคู่กับความมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การตลาดเพื่อปฏบิัติงานในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       2) เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตผุล 
อ านวยการและปฏิบัติการด้วยหลกัวิชาการที่มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน  การแนะงานและการ   ควบคุมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายอยา่งประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมี
คุณภาพ ซึ่งสามารถวดัผลงานนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
       3) เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ความส านึกใน
จรรยาอาชีพ  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตยส์ุจรติ  
ความขยันหมั่นเพยีร  ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีและสังคม
ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
     2) เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรูค้วามสามารถดา้น
การตลาดเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ รูจ้ัก
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน 
     4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
     5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู่้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีความเป็นผู้น า สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีใน
การสื่อสารได้ 
 



ภาคผนวก  ฉ 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด พ.ศ.2551  

กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด พ.ศ. 2555 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
การศึกษา 

ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
การศึกษา 

1 ผศ. วีระศักดิ์  ตุลยาพร 
3 9599 00191 08 7 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ. วีระศักดิ์  ตุลยาพร 
3 9599 00191 08 7 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 ผศ.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ 
3 6398 00068 17 1 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

นางสุทธยา  สมสุข 
3 9003 00376 61 4 

บธ. ม (การตลาดระหว่างประเทศ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 นายพิเชษฐ์  พรหมใหม ่
3 9003 00490 09 3 

ปร.ด (บริหารธุรกจิ 
บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ  (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นางสุวภัทร  อ าพันสขุโข 
3 9099 00222 73 0 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

วิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นางวีราวรรณ  มารังกูร 
3 7402 00151 40 0 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (ธุรกิจศึกษา - การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 

นางธันยาภรณ์  ด าจุต ิ
3 9011 00131 45 7 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5 นางสุวภัทร  อ าพันสขุโข 
3 9099 00222 73 0 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

วิทยาลยัโยนก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางอันธิกา  ทพิย์จ านงค์ 
3 9010 00110 58 0 

บธ. ม (การตลาด) 
บธ.บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

6 นางธันยาภรณ์  ด าจุต ิ
3 9011 00131 45 7 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

   

7 นางอันธิกา  ทพิย์จ านงค์ 
3 9010 00110 58 0 

บธ. ม (การตลาด) 
บธ. บ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

   

8 นางปรีชญา  ชุมศรี 
3 9009 00600 37 0 

บธ. ม (บรหิารธุรกจิ) 
กศ.บ (ธุรกิจศึกษา -การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

9 นางวัลภา  พัฒนา 
3 9099 00430 35 9 

ปร.ด. (การตลาด) 
บธ.ม. (International business) 
บธ.บ. (การตลาด) 

University Utara Malaysia 
Johnson & Wale University 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

   

 

มคอ.2 

 

102 



 
มคอ.2 

103 
 

ภาคผนวก  ช 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
1. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
  

 1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 1.2 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
 1.4 หัวหน้างานหลักสูตร  
 1.5 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2.1 นางสุวภัทร อ าพันสุขโข ประธานกรรมการ 
2.2 ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่ กรรมการ 
2.3 ผศ.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ กรรมการ 
2.4 นางวีราวรรณ  มารังกูร กรรมการ 
2.5 นางอันธิกา ทิพย์จ านงค์ กรรมการ 
2.6 ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร กรรมการ 
2.7 นางปรีชญา  ชุมศรี กรรมการ 
2.8 นายพรสรรค์             สันติวรคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัทS.T.V 
2.9 นายถนอมศักดิ์          ลาภาโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทพิธานโตโยต้า สงขลา 
2.10 นางธันยาภรณ์ ด าจุติ กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3.1  รศ.ศศิวิมล  สุขบท คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2  ผศ.เกื้อกูล  สุนันทเกษม คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2  ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

http://regis.rmutsv.ac.th/regis2/

