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ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ฉบับนี้เป็นฉบับ
ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) การปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย โดยพิจารณาให้สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี            
ที่ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจและสังคม 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดท าขึ้นให้สอดคลองกับเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ว่าเป็นองค์กรสมัยใหม่ เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาก าลังคนเฉพาะ
ทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการการศึกษา การด าเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์            
ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 
การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร และภาคผนวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรหรือน าหลักสูตรนี้ไปใช้แล้วพบว่ามีข้อบกพร่องหรือควรพัฒนาเพ่ิมเติมประการใด           
ขอความกรุณาเสนอแนะมายังคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือจะได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
 
 
 
 

       คณะบริหารธุรกิจ     
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



สารบัญ 
  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 92 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 110 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 112 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 113 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 120 
ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 122 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 126 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชา การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

129 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

130 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

144 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) 

145 

ภาคผนวก ช ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

146 

ภาคผนวก ซ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 152 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคผนวก ฌ เกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 154 
ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
160 

ภาคผนวก ฎ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และฉบับแก้ไข  

162 

ภาคผนวก ฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 

178 

ภาคผนวก ฐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

184 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25551971101372 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
  ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration   
   Program in Marketing 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
  ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การตลาด) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing) 
 
3. วิชาเอก  
  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ   
  5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                      ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ           
  5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางการศึกษา 
            กับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  8/ 2564  
   วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 202-8/2564  
   วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1)  เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  2)  นักการตลาดออนไลน์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  3)  พนักงานด้านการตลาดภาครัฐหรือเอกชน 
  4)  นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์  นักพัฒนาธุรกิจและงานขาย 
  5)  นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันทีจ่บ 

1 นางวัลลภา  พัฒนา   
3 9099 0043x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Marketing), 2553 
 
M.B.A. (International Business),  
        2543 
บธ.บ. (การตลาด), 2549 
ศศ.บ. (ภาษามาลายู), 2538 

University Utara Malaysia, 
Malaysia 
Johnson & Wales University, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2 นางอันธิกา  ทิพย์จ านงค์ 
3 9010 0011x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (การตลาด), 2545 
บธ.บ. (การตลาด), 2540 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 
 

นางธันยาภรณ์  ด าจุต ิ
3 9011 0013x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (บริหารธรุกิจ), 2544 
บธ.บ. (การตลาด), 2539 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

4 นายสุรยิา  นิตย์ม ี
3 9206 0048x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (บริหารธรุกิจ), 2543 
น.บ.  (นิติศาสตร์), 2548 
บธ.บ. (การตลาด), 2537 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

5 นางชัญญภัทร อ าพันสุขโข 
3 9099 0022x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. (บริหารธรุกิจ), 2540 
บธ.บ. (การตลาด), 2535 

วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ในสภาวะระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากหลายปัจจัยทั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างการผลิต ตลอดจนวิกฤตการณ์ของโรค อุบัติใหม่ ซึ่งสร้าง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงท าให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้อง
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบทั้งรูปแบบการท าธุรกิจและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ในด้านธุรกิจการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)และเทคโนโลยีถูกน ามาใช้เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ รูปแบบการด ารงชีวิตแบบเว้นระยะ (Social Distancing) ถูกน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตทางสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดการเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเศรษฐกิจเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และระบบเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ผ่านช่องทางการตลาดในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ดังนั้นในช่วงที่
ผ่านมาระบบเศรษฐกิจของไทยจึงถูกกระตุ้นโดยรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ซึ่งนับวันจะมีการพัฒนาและขยายตัว
เพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจ านวนมากผสานกับการขับเคลื่ อนของกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อย GDP ต่อหัวอาจต่ าแต่เมื่อรวมประชากรกลุ่มนี้ขนาดเศรษฐกิจจะมีขนาดใหญ่ เครื่องมือทางการตลาดถูก
ปรับรับให้สอดคล้องกับการตลาดยุค 5.0 ที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven) 
และการน าเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (New Technology) มาใช้เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าลัง
เปลี่ยนไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) อยู่ในระหว่างการจัดท าแผน 
ภายใต้จุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเปูาหมาย
นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ในการก าหนดทิศทางของธุรกิจภายใต้
โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  รูปแบบของสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถตอบโจทย์เรื่องอนาคตของการใช้ชีวิตของคนในสังคม 
เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่น ามาใช้อธิบายรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันรูปแบบความ
ซับซ้อนของคนแต่ละวัย (Generation) มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม ผสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง วิกฤตโควิด-19 ท าให้หลายอย่างเปลี่ยนทิศทางไปทั้งวิถีชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัว รวมถึงพฤติกรรม
การใช้จ่ายต่าง ๆ แม้ว่าความแตกต่างของคนแต่ละวัย จะเห็นอย่างชัดเจนโดยการแบ่งแยกจากช่วงปีที่เกิดใน
แต่ละยุคสมัย แต่ละคนแต่ละวัยก็มีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทต่าง ๆ แต่ด้วย
ประสบการณ์ ความสามารถและฐานะ การเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ใช่อุปสรรคโดยเฉพาะการเกิดสังคมการเว้น
ระยะห่าง (Social Distancing) สังคมต้องการความปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการด ารงชีวิต (Life 
Style) ของคนแต่ละกลุ่มวัยที่เปลี่ยนไป แต่การตอบรับในเทคโนโลยีดิจิทัลกลับสามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละวัย 



มคอ.2 

4 
 

มคอ.2 
 

(Generation) จึงท าให้เกิดสังคมดิจิทัล (Digital Social) ตามมา การด าเนินชีวิตสามารถเชื่อมต่อกับสังคมได้
ง่ายและสะดวกขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น เปิดโอกาสให้หลายธุรกิจมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และธุรกิจบริการจัดส่ง 
(Delivery) ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการบริโภคที่เปลี่ยนไป การพบปะรวมกลุ่มลดลง มีความต้องการความสะดวก
และรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจจึงปรับเปลี่ยนจากรูปแบบตลาดดั่งเดิม 
(Traditional Market) สู่ตลาดออนไลน์ (Online Market) เพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป     
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สืบเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล(Digital Economy) 
การเข้าถึงและการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายในทุกช่วงวัย ผู้บริโภคมีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัล
มากขึ้น รูปแบบธุรกิจที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนผสานกับเทคโนโลยีเติบโตมากขึ้นเพ่ือใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ  น าไปสู่
การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Social) อย่างรวดเร็ว คนแต่ละกลุ่มเปิดรับการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ภายใต้รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ที่แตกต่างกัน
ทางพหุวัฒนธรรมและพลวัตทางสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจ 
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน จ าเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุ คปัจจุบัน 
ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ยุคของการตลาด 5.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven) และ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (New Technology) นอกจากนี้เพ่ือให้ตอบรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีพ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรในทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้
รายวิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงตอบรับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เพ่ือผลิตนักปฏิบัติ
ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางด้านการตลาดควบคู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเน้นการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพในการปฏิบัติงานตั้งแต่
ขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับสากลภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มุ่งผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความสามารถในการแข่งขันพร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานที่ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของและเทคโนโลยีตลอดจนบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป มี
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยความรู้ทางการตลาดรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดการ
พัฒนาในวิชาชีพและความสามารถในการแข่งขันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
    13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชากลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชา
พลเมืองด ีวิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเปิดการสอนโดย
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
    13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนโดย สาขาการบัญชี     
สาขาการจัดการและสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ  
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
    05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 13.3  การบริหารจัดการ  
    การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
สาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาธุรกิจด้วย
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  ภายใต้การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ท าให้สมาชิกในสังคมต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ ตลอดจนการสร้างและรักษาผลประโยชน์ของตนทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต แนวคิดและรูปแบบทางเศรษฐกิจในระดับภาครัฐ 
ภาคเอกชนและส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นโอกาสในการเรียนรู้ศาสตร์ทั้งทางด้านการตลาดและศาสตร์อ่ืนๆ 
และน ามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็วกับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี        
  จากเหตุผลข้างต้นท าให้ภาคส่วนของการศึกษาต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการตลาด มีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนางานอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21             
มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
1.3.1 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตลาดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ดี 
1.3.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี เพ่ือที่แก้ปัญหาทางการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการตลาด มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
1.3.4 มีความเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีม

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ เข้าใจตนเองและผู้อื่นภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
1.3.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขน าไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)   

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผล
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิต
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือบัณฑิตที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร โดยมีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน เพ่ือพัฒนาตนเอง
และต่อยอดการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานหรือฝังตัว
ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1  
ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษา
ต่อ เพื่อเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน สอบผ่าน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างน้อย 
2 ผลงาน/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษาที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับความ
พึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือ
เพ่ือบูรณาการด้าน
วิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการชั้นน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา 
 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการทางด้านการตลาดและมี
การด าเนินการภายใต้ความร่วมมืออย่าง
น้อย 1 แห่ง/ปี 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ์ 
 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. บูรณาการการเรียนการสอน
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ในการท างาน
จากหน่วยงาน มีคะแนนประเมิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
  



มคอ.2 

10 
 

มคอ.2 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาส าหรับ              
การสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ และ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามประกาศฯและ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาดหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาการตลาด โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
   2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
         1) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
         2) โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขาดความรู้พ้ืนฐานทักษะด้าน
บริหารธุรกิจและด้านวิชาการตลาด 
 2.3.2 นักศึกษาแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย 
 2.3.3 นักศึกษาแรกเข้ายังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และ
การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 จัดการสอนเสริมความรู้พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจและความรู้พ้ืนฐานวิชาการตลาดให้กับ 
นักศึกษาแรกเข้าที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      2.4.2 จัดการสอนเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา  
ส าหรับนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ 
การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
       2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแนวทางการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัยและจัด 
กิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพ่ี  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 40 40 40 40 40 
2  40 40 40 40 
3   40 40 40 
4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 

 
   2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
3 120 120 120 120 120 
4  120 120 120 120 

รวม 120 240 240 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 120 120 120 120 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
    ใช้งบประมาณคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ,  
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   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. รายรับเงินรายได ้      
    1.1 ค่าธรรมเนยีมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย 

3,840,000 7,680,000 8,640,000 9,600,000 9,600,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 160 320 360 400 400 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

         ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 24,000 บาท/คน/ปี 
         ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
         หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร  0 0 0 0 0 

2. งบด าเนินงาน  574,400 934,400 1,054,400 1,174,400 1,174,400 

3. งบรายจ่ายอื่น  162,000 174,000 180,600 187,530 194,800 

4. งบอุดหนุน  344,000 348,540 353,220 358,050 363,000 

5. งบลงทุน  532,000 585,200 643,720 708,100 778,900 

รวม 1,612,400 2,042,140 2,231,940 2,428,080 2,511,100 

จ านวนนักศึกษา (คน) 160 320 360 400 400 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 10,078 6,382 6,200 6,070 6,278 

   
2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  โครงสร้างหลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข    7  หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย    6  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   27  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    50  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   3.1.3 รายวิชา     
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
    ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    00-018-001 ศาสตร์พระราชา  

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

    ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
    00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

    00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

    00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

    00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

    00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

    00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

    00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

    00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 
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   00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

   00-011-0010 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 

   00-011-0011 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 

   และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

   00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

   00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

 3(3-0-6) 

   00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

      3(3-0-6) 

   00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

  3(2-2-5) 

   00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

  3(2-2-5) 

   00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

  3(2-2-5) 

   00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

  3(2-2-5) 

   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยให้
ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

  3(3-0-6) 

   และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

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

   00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) 
    Human Relations and Personality  

Development 
   00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 

Human Relations for Living 
     3(3-0-6) 

   00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

      3(3-0-6) 
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    00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

    00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

     3(3-0-6) 

    00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

     3(3-0-6) 

    00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

     3(3-0-6) 

    00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context 

    00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

    00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

  3(3-0-6) 

    00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

    00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

    00-023-008 วัฒธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
    00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ   

English Conversation 
3(2-2-5) 

    00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

    ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
    00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(2-2-5) 

    00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

    00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

    00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

    00-034-005 ศิลปะการพูด  
Art of Speaking 

3(2-2-5) 
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   00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

   00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Life Long Learning 

3(2-2-5) 

   และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

   00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

   00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Life Long Learning 

3(2-2-5) 

   00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

   00-035-008 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

   00-035-009 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

Technology and Innovation  
3(2-2-5) 

   และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use  
3(2-2-5) 

   00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

   00-046-003 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

   00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) 

   00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision 
Making 

3(2-2-5) 

   00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี  
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 
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    00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
Environment and Resources Management 

    00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

    00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

    00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

    00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
Science and Technology for Quality of Life  

    00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
Innovation Management for Entrepreneurs 

    00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

       
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
    ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
    05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ   

Business Accounting  
3(3-0-6) 

    05-211-101 หลักการตลาด    
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

    05-311-001 สถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 
     Business Statistics  
    05-311-002 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร    

Business Law and Taxation  
3(2-2-5) 

    05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

    05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6) 
 Management and Organizational Behavior 

    05-311-209 การเงินธุรกิจ    
Business Finance 

3(3-0-6) 

    05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ   
Information Technology for Business 

3(2-2-5) 

    05-411-202 การแสดงแผนภาพข้อมูล 
Data Visualization 

3(2-2-5) 
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   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ       ไม่น้อยกว่า              50 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
   05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค   

Consumer Behavior Insights  
3(3-0-6) 

   05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 
Product and Pricing Management 

3(3-0-6) 

   05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
    Marketing Channel and Supply Chain 

Management 
 

   05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

3(3-0-6) 

   05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 
International and Global Marketing 

3(3-0-6) 

   05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategy  

3(3-0-6) 

   05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
Branding and Packaging Design 

3(2-2-5) 

   05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 3(3-0-6) 
    Marketing Project Feasibility Studies 
   05-211-414 สัมมนาการตลาด  

Seminar in Marketing 
2(1-2-3) 

   05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการตลาด
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 

    Marketing Quantitative Data Analysis with Software 

   05-212-302 การตลาดดิจิทัล  
Digital Marketing 

3(3-0-6) 

   05-212-303 การวิจัยการตลาด    
Marketing Research 

3(2-2-5) 

   05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Commerce Marketing  

3(3-0-6) 
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   05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด  
Professional Experience in Marketing 

2(240) 

   05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
    Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
 

   05-213-403 โครงงานทางการตลาด   
Marketing Project 

3(2-2-5)   

   และให้เลือก 6 หน่วยกิต จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ทางเลือกส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 

   05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 
Special Problem in Marketing 

3(2-2-5) 

   05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด  
Internship in Marketing 

3(320) 

   ทางเลือกส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   05-213-406 สหกิจศึกษา  

Cooperative Education   
6(640) 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาเพียง 1 กลุ่ม จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   1. กลุ่มวิชาการตลาดผู้ประกอบการ  
   05-211-309 การตลาดเพ่ือการสร้างธุรกิจใหม่  

Marketing for New Venture Creation 
3(2-2-5) 

   05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่  
Modern Retailing Management 

3(3-0-6) 

2   05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ  
Service Industry Marketing 

3(3-0-6) 

   05-211-312 การจัดการการตลาดเพ่ือธุรกิจชุมชน 3(2-2-5) 
    Marketing Management for Community 

Business   
 

   05-211-415 การจัดการการขายสมัยใหม่  
Modern Sales Management 

3(3-0-6) 

   05-211-416 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางการตลาด  3(2-2-5) 
    Marketing Return on Investment Analysis  
   05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 

Cross-cultural Marketing 
3(3-0-6) 
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   2. กลุ่มวิชาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัล   
   05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
    Social Media Marketing  
   05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 3(2-2-5) 
    Social Media Customer Relationship 

Management    
 

   05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
    Digital Content Marketing  
   05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการตลาด 3(2-2-5) 
    Application Development for Marketing    
   05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
    Digital Media Creation   
   05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 
    Online Store Building and Online Selling  
   05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิด  3(2-2-5) 
    Influencer Marketing  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอน

ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     



มคอ.2 

21 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 3(3-0-6) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 1(T-P-E) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 
05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ    3(3-0-6) 
05-311-209 การเงินธุรกิจ    3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป 
3(2-2-5) 

05-412-205 การแสดงแผนภาพข้อมูล 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   (2) 3(T-P-E)  
 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1* 
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก   3(3-0-6)  
05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 
05-212-302 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 
 รวม 14  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
05-212-303 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ * หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 3(3-0-6) 
05-211-414 สัมมนาการตลาด     2(1-2-3) 
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5)   3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
                                                                   รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 * 
ส าหรับแผนการเรียนฝึกงานทางการตลาด 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด 3(320) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
ส าหรับแผนการเรียนสหกิจศึกษา 
05-213-406 สหกิจศึกษา 6(640) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
       ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
     UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  05 คือ คณะบริหารธุรกิจ  
     ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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     ส าหรับหมวดวิชาชีพเฉพาะ 
 V หมายถึง สาขา 
  1 คือ สาขาการบัญชี  
  2 คือ  สาขาการตลาด  
  3 คือ สาขาการจัดการ  
  4 คือ สาขาระบบสารสนเทศ  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
  10 คือ สาขาวิชาการตลาด  
   11 คือ กลุ่มวิชาการตลาดผู้ประกอบการ  
   12 คือ กลุ่มวิชาการตลาดเพ่ือพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
   13 คือ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้  
  1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4  

 

 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
    
     ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
       C(T-P-E) 
  C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
  ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ก าหนดชั่วโมง 

 ภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

00-011-001   ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอล   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of football; organizing and arranging football competition. 

  
00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาว่ายน้ า การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of swimming; organizing and arranging swimming competition. 
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มคอ.2 
 

00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและรูปแบบ
ของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  องค์ประกอบของ 
การลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา   
การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  ดุลยภาพระหว่าง 
การท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in standard and Latin dances techniques; character 
and style of music for dances; dance-music relationship; elements of 
dances; footwork, poise, posture, hold, and timing; dance positions and 
basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended balance of cardio 
and muscle; rules, regulations, and etiquettes. 

   
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและ 
จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย  
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับ               
การเบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ีลู่เดี่ยว  การขับขี่
อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและ             
การบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, utility, 
and sport under various route conditions; riding techniques and skills; 
braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; riding 
safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms and bike 
maintenance. 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐาน  ทักษะทางกายภาพ  และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกา  มารยาท  กลยุทธ์  เทคนิควิธี  และการพัฒนาการเล่น
กีฬาบาสเกตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of basketball; organizing and arranging basketball competition 

   
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อ  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of takraw; organizing and arranging takraw competition 
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มคอ.2 
 

00-011-007   แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพ้ืนฐาน  ทักษะทางกายภาพ  และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  กติกา  มารยาท  กลยุทธ์  เทคนิควิธี  และการพัฒนาการเล่น
กีฬาแบดมินตัน  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in badminton; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of badminton; organizing and arranging badminton competition. 

   
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา 
วอลเลย์บอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of volleyball; organizing and arranging volleyball competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล  ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอล  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of futsal; organizing and arranging futsal competition. 

   
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาเทนนิส  ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 

 

Basic fundamentals, physical skills and techniques used in tennis; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of tennis; organizing and arranging tennis competition. 
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มคอ.2 
 

00-011-011   กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสม  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ 
กรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 

 

General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; how to choose the correct golf clubs; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting 
special shots; rules and etiquettes of golf 

   
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงามของ
มนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงามและ
สุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing art, 
and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health cares; Thai 
etiquette and peaceful co-existence 
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00-012-002   ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบของ
ดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัด
และเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง การเล่น
และแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 

 

Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
Western music, Thai music and folk music; music reading skills; individual 
practice and performing a particular instrument; playing techniques; 
ensemble playing; recital and performance of a variety forms of music. 

   
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย  
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี  
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  โครงการพระราชด าริ
และการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน 

 

Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications 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 and their applications in agribusiness and industrial 
sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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มคอ.2 
 

00-013-002   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการ  
กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การเงิน
และการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  

 

General knowledge of economics; utility, decision making, and opportunity 
cost; roles of government and economic organization in economic 
systems; consumer rights and benefits protection; household economy; 
economics for entrepreneurs; financial planning process; income, 
expenditure, and debt management; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations. 

   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                              
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการ
พัฒนาที่ส าคัญ  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   

 

The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, and 
goal of the philosophy of sustainable development and its applications; 
the Royal project foundation of Thailand; principle and concept of the 
King’s philosophy of sufficiency economy; applications of the King’s 
philosophy for livings 
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00-018-002   อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยมของมนุษย์  คุณค่าทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม ความตลก
ขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่าทางปัญญาของ
งานศลิปะ  การพัฒนาและการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
วัฒนธรรม 

 

The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
experience development and judgment; culture and art interaction. 

   
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

Health Promotion and Exercise 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย เกมส์ กีฬา และ 
การพักผ่อนหย่อนใจ  การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพ
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  ยาและสารเสพติด  การวางแผนและการประเมินสุขภาพ  
การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการกีฬา  การพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 

Overview of health promotion; physical fitness components; physical and 
mental health; health and life; principles and methods of physical fitness, 
games, sport, and recreation; exercise and sport for heath; health 
problems involving with food and nutrition; drugs and addictions; health 
promotion planning and evaluation; exercise and sport program design; 
health promotion development at the local and national level. 
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มคอ.2 
 

00-018-004   ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership   

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการความปลอดภัย
และความเสี่ยง 

 

Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories and 
group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; recreation 
management; safety and risk management 

   
00-018-005   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  คุณประโยชน์ 
ที่ได้จากการท าสมาธิ  ความรู้พ้ืนฐาน รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการท าสมาธิ   
การรับรู้ อารมณ์ และการปรับแนวคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิ ความเครียด และ
สุขภาพ  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญสติ  การวางท่า 
ที่เหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพ่ือน าทางไปสู่การรู้แจ้ง  
การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพื่อความสุขของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 

History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; basic knowledge, patterns, methods, and steps of meditation; 
feelings, emotion and proper mind set; the relation of meditation, stress, 
and health; recitation and meditation; mindfulness and meditation; proper 
meditation postures, breathing and relaxation techniques; meditation on 
the path to enlightenment; meditation practice in everyday life for a 
happy body mind and soul. 
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00-022-001   จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์  ค าถามและปัญหาในทางจริยปรัชญา  
ระดับชั้นการพัฒนาจริยธรรม  การก าหนดเกณฑ์ความผิด-ถูก ชั่ว-ดี  การไตร่ตรองและ
การแก้ปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีที่มีบทบาทเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม  โมเดล 7 ขั้นตอนในการตัดสินใจทางจริยธรรม  ปัญหาเชิง
คุณธรรม ค าถามทางจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน 

 

Introduction to ethical theories; questions and problems in moral 
philosophy; stages of moral development; the standards of right and 
wrong; analyzing and solving moral dilemmas; cultures, traditions and their 
roles in ethical behavior; 7 step model for ethical decision-making; moral 
problems, ethical questions, and ethical behavior in contemporary society. 

   
00-022-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  บทบาท              
ของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์
กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาทักษะในการ              
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 

 

Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities 
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มคอ.2 
 

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ  
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน  ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุขและความ
เป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์  เทคนิคของการสร้าง
ทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ 

 

Meaning and importance of human relations; concepts and characteristics 
of personality, beliefs, attitudes, and behaviors; life skills and self-belief 
skills; leadership and teamwork; the power of positive thinking to improve 
well-beings and happiness; psychological theories in developing human 
relations in life and work; skill-building techniques in attitude creation of 
human relations; influential factors and related problems of human life 

   
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการออกก าลังกาย โภชนาการ สังคม 
เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพ และความ
ผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Holistic well-being; life and environment; the role of exercise, nutrition, 
society, economy, spirituality, and environment in lifestyle, health and 
well-being; life skills of public mind development; sufficiency economy 
and folk wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning 
for sustainable development 
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00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การเชื่อม่ันในตัวเองและการจูงใจผู้อื่น  การเรียนรู้ที่จะผิดพลาดหรือผิดพลาดที่จะเรียนรู้  
การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  การแสดงความขอบคุณ  การมองโลกในแง่ดี  
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอื่น  การเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและจิตใจ  การท าตนเอง
ให้เป็นที่รู้จัก  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและแนวคิด 

 

Self-confidence and influence others; learning to fail or failing to learn; 
recognizing the values of human beings; expressing gratitude; optimism; 
building relationships with others; mind-body connection; being known by 
others; changing behavior and thought pattens. 

   
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 

Psychology in Working  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาร่วมสมัย  พฤติกรรม และกระบวนการทางจิตในเชิง
ชีวภาพและสังคม  องค์การและระบบการท างานในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีผู้น า  
การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการท างานเป็นทีม  การบริหารเวลา  แรงจูงใจในการท างาน  
การจัดการความเครียด  หลักการทางจิตวิทยาเชิงบวกและการท างานอย่างมีความสุข 

 

Introduction to the basic concepts within contemporary psychology, 
biological and social aspects of behavior and mental process; organization 
and work systems; organization theories; leadership theories; conflict 
resolution and teamwork skills; time management; motivation in working; 
stress management; principles of positive psychology and happiness at 
work. 
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มคอ.2 
 

00-022-007   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 

Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhance work quality; techniques and strategies for successful teamwork; 
guidelines and techniques of modern management with information 
technology; organizational management in accordance with current 
situations. 

   
00-023-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  หน้าที่ของพลเมือง
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  จิตสาธารณะและจิตส านึกทางศีลธรรม
ของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; human 
rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; equality 
and self-reliance; discerning of self interest and public interest; intolerance 
and ashamed to involve in corruption; civic duty and responsibility for anti-
corruption; public mind and moral consciousness of citizen by learning and 
practicing good manners. 
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00-023-002   สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและรูปแบบ 
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์ 
ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรค
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 

 

Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political changes. 

   
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

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

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความแตกต่างระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมืองและสังคม  เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาท 
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมไทย 

 

The difference between Western and Eastern civilizations; prehistoric Thai 
civilization and ancient empires; political and social, economic conditions 
from Sukhothai period to the present; country development according to 
global trends; globalization influences to changing Thai cultural patterns 
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มคอ.2 
 

00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนาและ
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์และหัตถกรรม  นาฏศิลป์และดนตรี
ไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

 

Thai ethnic origin; Thai society, economy and government; religions and 
Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts and handicrafts; 
Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk culture and wisdom; 
relationship between Thailand and neighboring countries in political, social 
and economic aspects. 

   
00-023-005   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Laws 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  ระบบศาล
ยุติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  กฎหมายและพระราชบัญญัติ 
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องรู้   ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายเฉพาะเรื่อง และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 

Categories of law; international law and Thai legal systems; court system; 
constitutional law and administrative law; laws and acts everyone should 
be aware of; criminal code, civil and commercial code, consumer 
protection law, real estate law, special law and other laws related to 
everyday life. 
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00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท่ีโดดเด่น  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล   
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาคม  การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยกันเอง 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือในภูมิภาค  บทบาทของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอ่ืน 

 

History, sociology, and anthropology of Southeast Asia; cultural diversity, 
religious, and the prominent traditions; landforms, natural resources, and 
environment; modernization and globalization; economic systems and 
community development; intra-regional trade, trade facilitation and 
regional cooperation; roles of Southeast Asia on other regions. 

   
00-023-007   ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนวคิด เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการ
พัฒนาชุมชน  

 

Concepts, techniques, methods, and tools used in community studies; 
processes of community studies involving the physical environment, 
history, economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; launching a successful community 
development project. 
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มคอ.2 
 

00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ คติชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  
เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของชาวใต้ในยุค
ปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

 

Identity of the Southerner; indigenous language, dialects, culture and 
beliefs, folklore 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 cultural activities. 

   
00-034-001   มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ บุคคล สังคม และประเพณี  บทบาทของ
วรรณกรรมต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของมนุษย์  การเห็นคุณค่าของภาษาและ
วรรณกรรม  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม  ความเหมือนและและความแตกต่างระหว่าง 
ต านาน มหากาพย์ บทกวี นิทาน บทสวดมนต์ บทเพลง ร้อยแก้ว และบทละคร  แนวคิด 
ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ส่องสะท้อนในวรรณกรรม   
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทยและผลงานที่โดดเด่น 

 

Relationship of literature with humans, society and culture; the influence 
of literature on attitudes, values, and behavior; the appreciation of 
language and literature; literature study guides; the commonalities and 
differences in the myths, epic, poetry, fables, sacred texts, prose, and 
drama; concepts, philosophy, ideology, values and culture reflected in 
literatures; legendary Thai authors and their work. 
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00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 
หลักการสื่อสาร  ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่าน 
จับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสาร  การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัคร
งาน และโครงการ  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 

Communication principles; basic knowledge of Thai language; listening 
discretion; reading comprehension; analysis and evaluation of substances; 
official letter, cover letter, and project paper; speaking ability in various 
occasions; use of technology in communication. 

   
00-034-003   ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทฤษฎีการอ่านและหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ  ภาษาโดยตรงและภาษาโดยนัย   
การอ่านออกเสียงเพ่ือความจ า  การฝึกทักษะในการการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความ และประเมินค่างานเขียนของไทย  ความสนใจ ความต้องการ และพ้ืนฐาน 
ความรู้ที่มีบทบาทต่อการเลือกอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

 

Reading theories and principles of reading comprehension; implicit and 
explicit language; reading aloud for improve memory retention; practical 
skills in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and evaluating 
Thai treatises; interests, needs, and background knowledge that influence 
selecting reading materials; the use of library and Internet resources for 
study. 
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มคอ.2 
 

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย  ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียงงาน
วิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์  การใช้ส านวน
โวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียน
เชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและพัฒนาลายมือ 

 

หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย  ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียงงาน
วิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์  การใช้ส านวน
โวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียน
เชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและพัฒนาลายมือ 

   
00-034-005   ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทฤษฏีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั้นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูด 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดในฐานะพิธีกร  
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและมารยาท 
ในการพูด 

 

Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, selecting          
a speech topic; steps for preparing a speech; speech performance 
development; speaking skills practice including greeting, presentation, 
master of ceremonies speech, persuasive speech, business speech,                
and interviewing; ethics and manners in speaking. 
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00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง ทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ  ถอดความ  วิเคราะห์  สรุป  และประเมินเนื้อหาสาระ
ในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ งานที่มอบหมายในการ
อ่านและเขียน 

 

Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information and 
reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, 
summarizing, and evaluating academic reading; writing practice in various 
forms; reading and writing assignments. 

   
00-034-007   การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Reading for Life Long Learning 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการอ่าน  การอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการอ่านสารคดี บันเทิงคดี 
นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน งานสร้างสรรค์ท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง  การอ่านตาม
รสนิยม  รูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงความคิด  ศิลปะการอ่านและการบูรณาการกับ
ศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืน ๆ 

 

Principles of reading; literature reading of various types; reading strategies 
for fiction, non-fiction, tales, novels, short stories, cartoons, creative work 
in both prose and poetry; reading according to personal taste; types and 
methods of linking ideas, the art of reading and reading integration with 
science and art in various fields. 
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มคอ.2 
 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาในภาษาอังกฤษ  
การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ   
การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์  การซื้อขายและต่อรองราคา  
การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 

 

Introducing oneself and others; greetings, farewells and saying good bye in 
English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing empathy and 
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving directions. 

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การอ่านข่าว โฆษณา ประกาศ ค าแนะน าและข้อความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์ม  
การจดบันทึก และการเขียนข้อความสั้น ๆ  การสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง 
ต่าง ๆ วิธีการเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบโน้มน้าว การเขียนเล่าเรื่อง และการเขียน
แบบบรรยาย  การปรับปรุงและการแก้ไขงานเขียน 

 

Reading news, advertisements, announcements, instructions, and short 
passages; form filling, note-taking, and writing short passages; summarizing 
and synthesize information from several sources; expository, persuasive, 
narrative, and descriptive writing; revising and editing written work. 
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00-035-003   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางด้านการฟัง  การออกเสียง  การพูด  การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  อารมณ์และความรู้สึก 
การแสดงความคิดเห็น  และการแสดงบทบาทสมมติ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค าวลีและ
ประโยคที่ใช้ทั่วไป  โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ประจ าวัน 

 

Basic skills in listening, pronunciation, speaking, reading, and writing English 
in order to communicate effectively in English; emotion and feeling, 
opinion expressions, and role-play performance; basic knowledge of 
common words, phrases, and sentences with an emphasis on using English 
for communication regarding everyday life situations. 

   
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน  การเขียนประวัติย่อ   
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  การสื่อสารเบื้องต้นในองค์กร   
การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 

 

English vocabulary, expressions, and structures for career preparation; 
reading job advertisements; filling in an application form; interviewing for 
jobs; writing resumes; writing application letter; basic communication in 
organizations; telephoning; sending emails. 
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มคอ.2 
 

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ค าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ  กลไกทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการ
น าเสนอ การใช้น้ าเสียง จังหวะ การหยุดคิด และท านองเสียง  การใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ การใช้วัจนภาษาและ 
อวัจนภาษา  การเตรียมเนื้อหา  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  เทคนิคการน าเสนอ   
การจัดการกับค าถาม 

 

The necessary English vocabulary and techniques for presentation; 
linguistic devices for improved presentation skills; effective use of voice, 
rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, and sentence 
patterns used in presentation; using verbal and non-verbal language; 
content preparation; using media for presentation; presentation 
techniques; question handling. 

   
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

English for Life Long Learning 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทั้งส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ผ่านการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ  การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อมูล  การน าเสนอผลการเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

 

English language skills and self-learning strategies necessary for life long 
learning; creating a positive attitude in learning English both for personal 
and professional development through self-study on topics of interest; 
searching relevant information; evaluating information; presenting learning 
outcomes; evaluating one’s own learning. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในจีน  ค าศัพท์  ส านวน  และรูปประโยคเพ่ือ 
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง  รปูแบบอักษร
ภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน  การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  โครงสร้างประโยค
ภาษาจีนกลาง  ค าวลี  และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

Introduction to everyday language used in China; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in everyday 
simple situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; word orders and grammar; Mandarin sentences structure; 
words, phrases, and expressions for everyday use. 

   
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในมาเลเซีย ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ 
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี   
ค าและวลีที่ใช้ทั่วไป  โครงสร้างค า วลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยถ้อยค าและภาษาท่ีถูกต้อง 

 

Introduction to everyday language used in Malaysia; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in everyday 
simple situations; basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common 
words and expressions; words, phrases, and sentences structure; basic 
skills in everyday conversation with appropriate words and expressions. 
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มคอ.2 
 

00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในญี่ปุุน ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ   
การออกเสียงภาษาญี่ปุุน  ค าวลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนา 
ในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและภาษาที่ถูกต้อง 

 

Introduction to everyday language used in Japan; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in everyday 
simple situations; character sets used in Japanese language Hiragana, 
Katakana, and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in everyday conversation with appropriate words 
and expressions. 

   
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ระบบจ านวน  การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ส าหรับจ านวนเต็ม  การใช้ตัวเลขทศนิยม 
เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มิติ หน่วยการวัด และตัวเลข
นัยส าคัญ  การวัดระยะทาง พ้ืนที่ และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  สมการพีชคณิต  
กราฟและไดอะแกรม  เวนไดอะแกรม  การตีความข้อมูลทางสถิติ 

 

Number system; arithmetic operations with integers; using decimals, 
fractions, percentages, and ratios; arthemetic mean; dimensions, unit and 
significant digits; measurement of distance, area and volume; analytic 
geometry; algebraic equations; graphs and diagrams;  Venn diagram;  
interpreting statistical data and information. 
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00-046-002   ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 
 

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางตัวเลขเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์และการใช้จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกก าลัง  
และกรณฑ์  ตัวเลขโดยประมาณและเลขนัยส าคัญ  การใช้ข้อมูล กราฟ ตาราง  
และฮิสโตแกรม  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน  
การกระจายความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด   
การค านวณเกี่ยวกับหน่วยรูปทรงเรขาคณิตและการใช้หน่วยการวัด 

 

Basic numeracy skills needs for solving real life problems; arithmetic 
operations and working with whole numbers, decimals, fractions, 
percentage, exponents, and radicals; approximating number and significant 
numbers; the use of data, graphs, charts, and histograms; statistical 
processing of data, correlation, variance, frequency distributions, sampling, 
and standard error of measurement; calculations of geometrical shapes 
and units of measurement. 

 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(2-2-5) 

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   
ระบบจ านวน  ฟังก์ชั่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการ 
และสมการเชิงเส้น  กราฟ พื้นที่ และปริมาตร  ก าไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
ค่าของเงินตามเวลา การประกัน และจุดคุ้มทุน  ค่าบ าเหน็จและค่านายหน้า  
การจัดสรรทรัพยากร การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟ 
และวิธีซิมเพล็กซ์ 

 

The mathematical skills required for problem solving and decision making 
in business; number systems; functions and mathematical models; 
proportion and percentage; inequality and linear equations; graphs, area, 
and volume; gain and loss, interest, taxes, depreciation, time value of 
money, assurance, and break-even point; pension and broker commission; 
finding the optimal value by graph and the simplex method. 
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00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิงศิลปะ
และสุนทรียะของคณิตศาสตร์  การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะหารลงตัว 
ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา เลขฟีบอนนาชี 
อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด แฟร็กทัล  
ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก  และภาพจินตนาการมิติที่สี่  
เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 

 

Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics; pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetics, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing on 
class discussion and student presentation. 

   
00-046-005   ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

Information Systems for Decision Making  
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ  ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจ  การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  และระดับองค์กร   
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  จัดระบบกระบวนการและการด าเนินงานของ
องค์กร  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  การอนุมานเชิงสถิติและสถิติพรรณนา 
เพ่ือการตัดสินใจ 

 

Fundamentals of information system; the art and science of decision 
making; the use of information systems to support individual, group, and 
organizational decision making; the applications of information systems in 
strategic planning, processing and operating the organizations; data 
collection and data analysis; statistical inference and descriptive statistics 
for decision making. 
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00-047-001   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  สารเคมี 
ที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  เครื่องส าอาง  สารเคมี 
ที่ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมี 
กับมวลมนุษย์ 

 

The relationship between chemical agents and human life; cleaning 
products; contaminated food and food additives; drugs and addictions; 
cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and petrochemical 
products; impacts of chemical agents on human beings. 

   
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  สมดุลของระบบนิเวศ  มลพิษสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อม   
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

 

Definition, types, characteristics, and boundaries of environment;  
resources management; eco-system and biodiversity; ecological balance; 
environmental pollutions; current environment problems; environmental 
conservation; environmental laws; geographic information systems 
applications in resource management and environmental. 
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00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคม  ชนิดของสารเสพติด 
และยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง  
ยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด  
การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและจิตส านึก การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 

 

Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; cases and risk factors of 
drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction; the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse 
and addiction; addiction treatments by medication, detoxification, 
behavioral and cognition therapy; living a drug-free life. 

   
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก   
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน   
การลดของเสีย  ผลิตภัณฑ์สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Introduction to green technology; energy and environment impacts on 
global climate change; sources of alternative energy; renewable energy 
and non-renewable energy; energy conservation and management; waste 
reduction; green production; carbon credit and carbon footprint; 
environmental management with modern technology for sustainable 
development. 
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00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ  
การค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ รางวัลโนเบล เอกซเรย์ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ การสื่อสารไร้สาย ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและ
อะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม คอมพิวเตอร์ การแยกอะตอมของ
เฟอร์มี ระเบิดปรมาณู ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ เวิลด์ไวด์เว็บ การค้นพบอนุภาคมูลฐานในดวง
อาทิตย์ 

 

General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, Nobel prize, X-ray, Einstein's special 
theory of relativity, wireless communication, Novocain, Rutherford and 
atom, cosmic rays, vitamins, Penicillin, Game theory, Computer, Fermi 
splits the atom, atomic bomb, DNA, AIDS virus, World Wide Web, solar 
neutrinos captured. 

   
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 

Science and Technology for Quality of Life 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
การพัฒนาการผลิตพืช การผลิตเนื้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดต่อไร้พรมแดน 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การบริการสุขภาพ ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ  
การขนส่ง  การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ต  
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพของชีวิต 

 

Applications of science and technology to develop the life quality improving 
crop production, meat production, sustainable development, bounderless 
communication, Internet of Things, healthcare services, safety and quality 
control, and transportation; the use of computer, mobilephone, web/Internet 
based technologies for improving quality of life. 
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มคอ.2 
 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเติบโต 
ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขัน  วิธีการทาง
เทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

The relationship between technology, innovation, and creativity; national 
policy on science, technology and innovation; tools for synthesis and 
development of technology and innovation; roles of technology and 
innovation for business growth, success, and future development; 
technological innovation for competitiveness; innovative technological 
methods and their applications; Internet of Things; artificial intelligent; 
intellectual property protection. 

 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์กับการด าเนินการ
ธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด  ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ   
การเขียนแผนธุรกิจ  การจดัการนวัตกรรม  กระบวนการพัฒนาบริการใหม่  การออกแบบบริการ   
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตรา
สินค้า   นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลย ี  
การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 

 

Concepts and characteristics of entrepreneurship; social and human factors 
affecting on business operation; management and leadership; marketing 
techniques; financial system for business; writing a business plans; 
innovation management; innovation system management; concepts and 
processes for new service development; service design; products and 
process innovation; new product development and branding; strategic 
innovation; intellectual property and technology licensing; investment in 
innovation business; human resources and innovative organization 
management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการเกี่ยวกับความคิดในกรอบกับความคิดนอกกรอบ  ความคิดนอกกรอบส าหรับการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างงาน  เทคนิคการใช้ความคิดนอกกรอบประกอบด้วย 
การหาทางเลือกใหม่ การปรับภาพให้เห็นชัด ความท้าทาย การเข้าถึงแบบสุ่ม การยั่วยุ 
การเก็บเกี่ยว และวิธีการใช้แนวคิด  เทคนิคการระดมความคิดและหลักการหมวกหกใบ  
ตัวอย่างความคิดนอกกรอบ  การใช้เกม ปริศนา และกรณีศึกษาเพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบอย่างไร 

 

Vertical thinking and lateral thinking principles; driving innovation and 
create work with lateral thinking; lateral thinking techniques including 
alternative, focus, challenge, random entry, provocation, harvesting, and 
treatment of ideas; brainstorming techniques and the six thinking hats; 
lateral thinking example; the use of games, puzzles and case studies to 
examine how lateral thinking can be developed and applied. 

   
05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ   

Business Accounting   
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ลักษณะและแนวคิดข้ันพ้ืนฐานของการบัญชี  วงจรการบัญชี  รายงานทางการเงิน 
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  การตีราคาสินค้าคงเหลือ  ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน  ปริมาณและก าไร  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน  ควบคุม
และตัดสินใจ 

 

Accounting concepts and principles; accounting cycle;  financial reporting; 
techniques and procedure for financial reporting analysis; inventory 
valuation; the relationship between costs-volume and profit;  accounting 
information use for planning; controlling and decision making. 
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มคอ.2 
 

05-211-101 หลักการตลาด    
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์
พฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ส่วนประสมทางการตลาด  
กลยุทธ์การตลาด  การตลาดธุรกิจบริการ  การตลาดดิจิทัล  ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด  ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการตลาด 

 

Roles and importance of marketing in the society and economy; buying 
behavior analysis in consumer market and industrial market; marketing mix; 
marketing strategies; service marketing; digital marketing; marketing 
information systems; social responsibilities and ethics in marketing. 

   
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค   

Consumer Behavior Insight 
3(3-0-6) 

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

 

 

ความเข้าใจเชิงลึกท่ีก าหนดให้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง  แรงจูงใจและวิธีการขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
เพ่ือการตัดสินใจ  วัฒนธรรมและสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  ภาพรวมระดับสากล
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

The insights and utilizing information and technology for consumer-driven;  
consumer motivation and how consumers make decisions; cultural and 
digital media influences on behavior; consumer behavior models of 
decision-making; tools used to analyze to get information about consumer 
behavior; the influence of marketing mix on purchasing decisions in digital 
age; international perspectives on consumer behavior.    
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05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 
Product and Pricing Management 

3(3-0-6) 

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

 

 

แนวคิดของการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์   กลยุทธ์การ
บริหารผลิตภัณฑ์  การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การวางแผนกลยุทธ์ราคา  การก าหนดนโยบายการตั้งราคาของผู้ผลิต
และผู้จัดจ าหน่าย  การก าหนดราคาส าหรับความสร้างความได้เปรียบ   

 

Concept of product and price management; product positioning, product 
strategic management; decision on product mix; new product development;  
product life cycle; price strategy planning; price policy of manufacturer and 
distributor; price for competitive advantage. 

   
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 

Marketing Channel and Supply Chain Management 
3(3-0-6) 

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

 

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน  การวิเคราะห์ระบบ
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมและออนไลน์  การวิเคราะห์และควบคุมระบบช่องทาง
การตลาดและซัพพลายเชน  การจัดการระบบตอบสนองและบริการแก่ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ (อีซีอาร์)  สถาบันการตลาดในการจัดจ าหน่าย  การจัดส่วนประสมทาง
การตลาดในระบบช่องทางการตลาด  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน  การจัดการระบบสารสนเทศช่องทาง
การตลาดและซัพพลายเชน  ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 

 

Concept of marketing channel management and supply chain; analysis the 
system of traditional and online marketing channel; analysis and control of 
marketing channel and supply chain; Efficient Consumer Response (ECR) 
management system; marketing institution in distribution channels; 
marketing mix in marketing channel; factors influencing decision in 
marketing channel management and supply chain; distribution channel 
and supply chain information system management; field study to 
workplace. 
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มคอ.2 
 

05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

3(3-0-6) 

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

 

 แนวความคิดการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่  กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด 
เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้การสื่อสารการตลาดในรูปแบบของการบูรณาการการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย  การสื่อสารการตลาดแบบโต้ตอบ  และการ
สื่อสารออนไลน์  การเขียนแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

 Concepts of modern marketing communication; marketing communication 
planning process; tools and techniques for integrated marketing 
communication; advertising; public relations; sales promotion; interactive 
marketing communication and online communication; writing and practice 
in integrated marketing communication. 

   
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 

International and Global Marketing 
3(3-0-6) 

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

 

 บทบาทและความส าคัญการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก  สภาพแวดล้อม
ทางการค้าระหว่างประเทศและระดับโลก  รูปแบบและประเภทของการตลาดระหว่าง
ประเทศและระดับโลก  กฎหมายและการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศและระดับโลก  
กลยุทธ์การจัดการส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก  การแบ่งส่วน
ตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก  กลยุทธ์การเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศและ
ระดับโลก  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการตลาดระหว่างประเทศ 

 Roles and importance of international and global marketing; international 
and global trade environment; types and patterns of international and 
global marketing; law and negotiation in international and global trade; 
international marketing mix strategies; international and global market 
segmentation; strategies of entering International and global markets; 
utilization of information technology for international marketing operation 
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05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategy 

3(3-0-6) 

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

 

 แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบดั้งเดิมและในยุคดิจิทัล  การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด  การพัฒนาตลาดเปูาหมาย  การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมสู่
การตลาดดิจิทัล  การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 5.0เพ่ือการแข่งขันในยุคดิจิทัล  
การประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาด  กรณีศึกษาทางการตลาด 

 Concepts of traditional and digital strategic marketing; marketing situation 
analysis; target market development; traditional marketing mix 
development to digital marketing; competitive marketing strategies 5.0 in 
the digital age; strategies evaluation and control; marketing case studies. 

   
   
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Branding and Packaging Design  

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

 

 แนวคิดของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ประเภทของตราสินค้าและโลโก้  ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์  การจัดการตราสินค้าส าหรับสินค้าและบริการ  ขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบตราสินค้า  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ ์ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  ความสัมพันธ์ของบรรจุ
ภัณฑ์กับกิจกรรมทางด้านการตลาด  การฝึกการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบ
เครื่องหมายการค้า  ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  การพิจารณาความยั่งยืนและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 Concepts of brand and packaging; branding and logo type; type of 
packaging; products and service brand management; steps of branding 
design process; packaging design principles; packaging design process; using 
branding and packaging design program; packaging in marketing activities; 
practical in tools and techniques for creating trade mark branding and 
packaging; sustainability and environmental considerations in packaging 
design. 
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มคอ.2 
 

05-211-309 การตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ 
Marketing for New Venture Creation 

3(2-2-5) 

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

 

 

แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ประเภทของธุรกิจ   
การเริ่มธุรกิจใหม่ กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ  การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทาง
การตลาดและธุรกิจใหม่  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  การวางแผนการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง  
ฝึกการจัดท าแผนธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจใหม่  จรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกอบการ 

 

Concepts and characteristics of being an entrepreneurship; type of 
business; starting business; analysis and evaluation of marketing and 
business opportunities; product strengths; investment planning for risk;   
practical in business plan and development new business; ethics of the 
entrepreneur. 

   
05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ 

Modern Retailing Management 
3(3-0-6) 

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

 

 ลักษณะและรูปแบบการประกอบการธุรกิจค้าปลีก  กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ 
ค้าปลีก  การจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก  การเลือกท าเลที่ตั้ง  การออกแบบและวางผัง
ร้านค้า  กลยุทธ์ส่วนประสมการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 Characteristics and retail business types; marketing strategies for retail 
business; retail network management; location selection; store design and 
layout; retailing mix strategies of retail stores and electronic stores; 
information technology for modern retail business. 
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05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 
Service Industry Marketing 

3(3-0-6) 

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

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และลักษณะของการตลาดบริการ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค              
ในตลาดบริการ  ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจตลาดบริการ  การวัดคุณภาพการตลาด
บริการ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมการตลาดบริการ  กลยุทธ์การตลาดบริการ  ความพึงพอใจ
และความภักดีที่มีต่อสินค้าบริการ  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการตลาดธุรกิจบริการ 

 Concepts, theories and characteristics of service marketing; consumer 
behavior analysis in service market; marketing mix of service market; 
service marketing quality measurement; creating value-added to service 
marketing; service marketing strategies; customer satisfaction and loyalty in 
service; digital technology in service marketing. 

   
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 

Marketing Management for Community Business 
3(2-2-5) 

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

 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน  กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน  
การวิเคราะห์ปัญหาด้านการตลาด  การใช้ส่วนประสมทางการตลาดกับธุรกิจชุมชน   
การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ฝึกปฏิบัติการทางการจัดการด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 Concepts of marketing management for community business; community 
business management strategy; marketing problem analysis; the use of 
marketing mix in community business; product and service development with 
local knowledge to promote the added value of community products; practice 
in marketing management for community products.  
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มคอ.2 
 

05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 
Marketing Project Feasibility Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน:  05-311-209 การเงินธุรกิจ 
Prerequisite:  05-311-209 Business Finance 

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของ
โครงการ  การกลั่นกรองโครงการ  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการในระดับจุลภาคและมหภาค  กระบวนการ
วิเคราะห์ทางการตลาด  การประยุกต์เครื่องมือทางการเงินในการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการทางการตลาด  การปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน 

 

General knowledge of planning and project; initial feasibility study of a 
project; project considering; analyzing the relationship between internal 
and external factors in terms of micro and macro levels; marketing analysis 
process;  applying of financial instruments in feasibility studies for 
marketing project; practical in software package for financial data analysis. 

   
   
05-211-414 สัมมนาการตลาด 

Seminar in Marketing 
2(1-2-3) 

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

 

 

การทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาด  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด 5.0   
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอเพ่ือการตัดสินใจทางการตลาด  การวางแผนการ
สัมมนาทางการตลาด  การเขียนโครงการสัมมนา  การจัดสัมมนาและการประเมินผล
โครงการสัมมนาทางการตลาด  การน าเสนอเหตุการณ์ทางการตลาด  

 

Marketing strategies review; current marketing situation analysis 5.0; 
analysis of case study and presentation for marketing decision making; 
marketing seminar planning; writing seminar project; organizing and 
evaluating marketing seminar project; marketing event presentation. 
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05-211-415 การจัดการการขายสมัยใหม่ 
Modern Sales Management 

3(3-0-6) 

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

 

 แนวคิดการจัดการการขายในยุคดิจิทัล  การจัดการของฝุายขายในองค์กร  ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการการขายส าหรับผู้ประกอบการ  แนวทางการจัดการการขายของ
ผู้ประกอบการ  การวางแผนกิจกรรมการขายในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการการขาย  จรรยาบรรณทางการขาย 

 Concepts of digital sales management; sales department in organization 
management; general knowledge sales management; sales management 
guidelines for entrepreneur; plan for sales activities in offline and online; 
applying technology digital for sales management; ethical codes for sales. 

   
05-211-416 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Return on Investment Analysis  

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

 

 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการตลาด  การลงทุนทางการตลาดในธุรกิจ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการเลือกกิจกรรมทางการตลาด  การก าหนด
งบประมาณการตลาด  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการลงทุนกิจกรรมทางการตลาด  
การประเมินค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมทางการตลาด 

 

Marketing costs and benefits analysis; marketing return on investment for 
business; event marketing data analysis decision; marketing budget; 
economic value analysis of event marketing; evaluation expense of event 
marketing. 
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05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Cross-cultural Marketing  

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

 

 แนวคิดและองค์ประกอบของการตลาดข้ามวัฒนธรรม  ลักษณะของผู้บริโภคท่ีมี
วัฒนธรรมแตกต่างกัน  การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน  ส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรับตลาดที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม  ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางการตลาด  การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดข้ามวัฒนธรรม  จริยธรรมทางการตลาด 

 Concepts and elements of cross-cultural marketing; characteristics of 
consumers in various cultures; reaching the target in differing culture; 
marketing mix for differing market of culture; applying use marketing tools; 
identity cross-cultural marketing strategies; ethics of marketing. 

   
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  3(2-2-5) 
 Marketing Quantitative Data Analysis with Software 
 วิชาบังคับก่อน:  05-211-101 หลักการตลาด 

Prerequisite:   05-211-101 Principles of Marketing 
 

 

ตัวแบบเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  ตัวแบบสินค้าคงคลัง  
การโปรแกรมเชิงเส้นตรง  ตัวแบบปัญหาการขนส่ง  การมอบหมายงาน ทฤษฎีการ           
รอคอย  การพยากรณ์ทางการตลาด  การจ าลองแบบปัญหา  การประยุกต์ตัวแบบ        
เชิงปริมาณไปใช้ในการวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด  การปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการตลาด 

 

Quantitative models for decision making; breakeven point analysis; 
inventory models; linear programming; models for transportation 
problems; job assignment models; theory of queuing. market forecasting; 
models of simulation; application of quantitative models in analysis and 
marketing plans; practical in software package for marketing quantitative 
analysis. 
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05-212-302 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(3-0-6) 

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

 

 แนวคิดทางการตลาดดิจิทัล  คุณค่าของการตลาดดิจิทัล  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล   
การจัดการฐานข้อมูลทางการตลาด  เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล  เครื่องมือสื่อสารช่องทาง
ดิจิทัลในการเข้าถึงผู้บริโภค  การปฏิบัติงานการตลาดใช้สื่อดิจิทัล  การประเมินผลสื่อ
ดิจิทัล 

 Concept of digital marketing; value of digital marketing; digital marketing 
strategy; marketing database management; techniques in using digital 
media instruments; digital communication channel to reach consumers; 
marketing practice by using digital media; media performance evaluation. 

   
05-212-303 การวิจัยการตลาด 

Marketing Research 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน:  05-310-001 สถิติธุรกิจ 
Prerequisite:   05-310-001 Business Statistics 

 

 ความคิดพ้ืนฐานของการวิจัยการตลาดแบบดั้งเดิมและในสภาพแวดล้อมยุคดิจิทัล   
การวางแผน  การก าหนดวัตถุประสงค์  และการใช้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวิจัยการตลาด  
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยการตลาด  การออกแบบการวิจัยการตลาด  วิธีการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  เทคนิคการก าหนดแบบสอบถาม  การเตรียมรายงาน            
การวิจัยและการน าเสนอ  

 Fundamental concepts of marketing research in traditional and digital 
environments; research planning, research objective and information 
needs; steps in the marketing research process; marketing research design; 
data collection methods and data analysis; questionnaire construction 
techniques; research report preparation and presentations. 
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05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 Electronics Commerce Marketing   
 วิชาบังคับก่อน:  05-211-101 หลักการตลาด 

Prerequisite:   05-211-101 Principles of Marketing 
 แนวคิดของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  แนะน าการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้วิธีการ

ดึงดูดลูกค้า  แพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ช่องทางการสื่อสารและการท าธุรกรรม
ทางธุรกิจ  วิธีการทางการตลาดที่ใช้วิธีการดึงดูดลูกค้า  ขั้นตอนทางการตลาดส าหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ปัญหา
และอุปสรรคด้านการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แนวโน้มของตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้พรมแดน  

 E-commerce marketing concept; introduction to e-commerce inbound 
marketing; e-commerce platforms; channels for business communication 
and transactions; inbound marketing methodology; steps to creating digital 
marketing for e-commerce; factors for success in e-commerce; problems 
and barriers for e-commerce management; trends in global e-commerce 
markets and technology. 

   
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Social Media Marketing   

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

 

 

พ้ืนฐานของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์  แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์  ช่องทาง 
ต่าง ๆของสื่อสังคมออนไลน์  การท าการตลาดผ่านเครื่องมือและเครือข่ายสังคม   
การสร้างกลุ่มเปูาหมายและเส้นทางของผู้บริโภค  หลักการท างานพ้ืนฐานเทคโนโลยี
บล็อกเชน  การประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีบล็อกเชนในสื่อสังคมออนไลน์  การก าหนดกลยุทธ์
การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  การจัดท าแผนการตลาดสื่อสังคมออนไลน์  

 Foundation of social media marketing; social media platforms; different 
social media channels; mobile marketing and social network; identifying 
target audiences and their customer journey; basic principles of blockchain 
technology; applying blockchain technology on social media; content 
creation and sharing; formulation of social media marketing strategies; 
social media marketing plan. 
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05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม  
Social Media Customer Relationship Management 

3(2-2-5) 

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

 

 

หลักการพื้นฐานของสื่อสังคมและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  การประยุกต์ใช้สื่อสังคมและ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การบูรณาการ
ช่องทางสื่อสังคมบนแพลตฟอร์มการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
ส าหรับสื่อสังคมและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  กลยุทธ์ทางด้านสื่อสังคมและการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ประเด็นทางจริยธรรม 
ทางสังคม และความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Fundamentals of social media and customer relationship management 
(CRM); social media and CRM applications in e-Business; the integration of 
social media channels into CRM platforms; current technologies used for 
social media and CRM; social media and CRM strategies for e-Business in 
various sectors; ethical, social and professional responsibilities associated 
with social media and CRM applications for e-Business; practice in CRM on 
social media activities. 

   
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Content Marketing  

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

 

 แนวคิดการตลาดเนื้อหาดิจิทัล  การวางแผนแคมเปญด้วยการตลาดเนื้อหาดิจิทัล  การ
เปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดผ่านเนื้อหาดิจิทัล  การปฏิบัติและบูรณาการเนื้อหาดิจิทัล
เพ่ืองานทางการตลาด  การวัดผลส าเร็จ 

 Concept of content marketing; campaign content marketing plan; 
implementing marketing activities thought content marketing; applying and 
integrate content for digital marketing; performance evaluation.    
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05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการตลาด  
Application Development for Marketing 

3(2-2-5) 

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

 

 

แนวคิดหลัก  เครื่องมือ  และเทคนิควิธีที่ใช้ส าหรับการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน
ปัจจุบัน  การส ารวจสืบค้นแอปพลิเคชั่นส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มที่
เหมาะสมกับการตลาด  แอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมบนแอปสโตร์และกูเกิ้ลเพลย์  
แพลตฟอร์มส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เช่น ไอโอเอส ไอโฟน  
ไอแพต และแอนดรอยด์  องค์ประกอบและการออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานและ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการตลาด  

 

Key concepts, tools, and techniques used to succeed in today’s mobile 
marketing; investigation of mobile applications for major development 
platforms suitable for marketing; popular applications on the app store 
and google play; mobile platforms and software development kits such as 
iOS, iPhone, iPad and android; mobile application components and design; 
practice in application development for marketing.   

   
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Media Creation     
 วิชาบังคับก่อน:  05-211-101 หลักการตลาด 

Prerequisite:   05-211-101 Principles of Marketing 
 

 ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตสื่อกราฟฟิก  อิมเมจ  ออดิโอ  วิดีโอ   
แอนิเมชั่น  สื่อดิจิทัล  และสื่อผสม  หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการ
ออกแบบ  เครื่องมือและเทคนิควิธีส าหรับสื่อดิจิทัลและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
กระบวนการออกแบบและข้ันตอนการผลิตประกอบด้วย ขั้นเตรียมการผลิต การผลิต 
และข้ันตอนหลังการผลิต  การจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล   ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ผลิตสื่อดิจิทัลเช่น  งานกราฟฟิก  ออดิโอ  และวิดีโอ  โดยใช้อะโดบี  พรีเมียร์  และ 
อาฟเตอร์เอฟเฟค 

 Fundamental knowledge and theories for graphics, image, audio, video, 
animation, digital media, and multimedia production; principles and 
elements of design; tools and techniques used in digital media and 
creative design; design and production process: pre-production, production 
and post-production; digital right management; practice in creation of 
digital media such as graphics, audio and video work using adobe premier 
and after effects. 
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05-212-410 การสร้างร้านค้าและการขายออนไลน์  3(2-2-5) 
 Online Store Building and Online Selling  

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

 

 

วิธีการเริ่มกิจการร้านค้าออนไลน์ตามล าดับขั้น  แพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และซอร์ฟแวร์ส าหรับร้านค้าออนไลน์และการขายออนไลน์  การสร้างร้านค้าออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสและปลั๊กอินเพ่ือแปลงเว็บให้เป็นร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ   
การสร้างหน้าเพจสินค้า การจัดหมวดหมู่สินค้า  และเว็บเพจที่ต้องการอ่ืน ๆ ส าหรับ
ร้านค้าของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การติดตั้งช่องทางการช าระเงินออนไลน์  ประเด็น
ทางกฎหมายและจรรยาบรรณการขายออนไลน์  ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการสร้างร้านค้า
และการขายออนไลน์ 

 

How to start an online stores, step-by-step; e-commerce platforms and 
software for online store and online selling; creating an online store using 
wordpress integrated with the plugin; creating product pages, product 
category listing and other essential pages of an e-commerce store; setting 
up online payment gateway; legal and ethical issues for online selling; 
practice in building online store and selling online. 

   
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิด 3(2-2-5) 
 Influencer Marketing  

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

 

 

แนวคิดและกระบวนการจัดการสื่อสารการตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลบนสื่อสังคม
ออนไลน์และช่องทางออนไลน์  ประเภทและระดับของผู้มีอิทธิพล  ปฏิบัติการเลือกผู้มี
อิทธิพลที่เหมาะสมกับแบรนด์ต่าง ๆ  บทบาทของผู้มีอิทธิพลบนสื่อและช่องทางออนไลน์ 
ต่อแบรนด์และประเภทสินค้า  ปฏิบัติการการจัดการรูปแบบสื่อ เนื้อหา และข้อความใน
การสื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Concepts and processes of communication marketing through influencers 
on social media and online channels; types of influencers; practice how to 
choose the right influencers for different brands; roles of influencers on 
media and online channels towards brands and types of products; practice 
in management and planning of media formats, content, and 
communicating messages through influencers. 
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มคอ.2 
 

05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 
 Professional Experience in Marketing  
 วิชาบังคับก่อน:   - 

Prerequisite:    -  
 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ  โดยน าความรู้ 
เกี่ยวกับการตลาด  และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  ภายใต้ค าแนะน า 
ของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า   
240 ชั่วโมง การจัดท ารายงานสรุปและการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 

 Professional experience in either the public or private sectors by applying 
marketing, and skills in working under the supervision of both an approved 
internship provider and a faculty advisor for a period not less than 240 
hours; a final written report, and oral presentation for evaluation. 

   
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Internship and Cooperative Education  

 วิชาบังคับก่อน:   - 
Prerequisite:    -  

 

 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน  การสื่อสาร 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและการน าเสนอ 

 Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 
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05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Project  

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

 

 
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  ก าหนดโครงงาน
ทางการตลาด  การวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา  น าความรู้และทฤษฎี
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้  น าเสนอผลการด าเนินงาน  การเขียนรายงานโครงการ 

 

Study of interesting current topics in business data analytics; determination 
of marketing project; analysis and finding problems solutions; applying 
knowledge and theories in marketing; project presentation; writing project 
report. 

   
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Special Problem in Marketing  
 วิชาบังคับก่อน:  05-211-101 หลักการตลาด 

Prerequisite:   05-211-101 Principles of Marketing 
 

 การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการตลาดที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเนื้อหาไม่ซ้ ากับ
วิชาใดในหลักสูตร  การเลือกหัวข้อปัญหาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
ฝึกวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด  น าทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ประมวลผลและน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความเหมาะสมในการแก้ปัญหา   
จัดท ารายงานความก้าวหน้า  น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 Special studies on current interesting issues in marketing not covered in 
other courses; topics selection depending upon students’ interest and 
consent of faculty members; practice in marketing problem analysis, apply 
marketing theories to problem solving; evaluation of data and marketing 
strategies in appropriate situation; progress report; final report and 
presentation must be completed in one semester.  
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มคอ.2 
 

05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด   3(320) 
 Internship in Marketing     

 วิชาบังคับก่อน: 05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด  
Prerequisite: 05-213-301 Professional Experience in Marketing 

 

 

ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ  โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ใน 
การท างาน  ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  การจัดท ารายงานสรุป 
และการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 

 

Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an approved 
internship provider and a faculty advisor for a period not less than 320 
hours or 8 weeks; a final written report, and oral presentation for 
evaluation. 

   
05-213-406 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(640) 

 วิชาบังคับก่อน: 05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 
Prerequisite: 05-213-301 Professional Experience in Marketing 

 

 

การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้และทักษะ
จากการท างาน  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์   การจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์  การน าเสนอ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

Project based learning resolution with co-op employers to integrated 
knowledge and skills on working for a period not less than 640 hours or 16 
weeks; writing the final report, oral presentation, and work performance 
evaluation by job supervisor and co-op advisor. 
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05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

ทฤษฎีทางสถิติและการน ามาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่าทางสถิติและการทดสอบสมมติฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์การถดถอย 
และสหสัมพันธ์อย่างง่าย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 Statistical theories and their applications in business; random variables and 
probability distributions; statistical estimation and hypothesis testing; analysis of 
variance and Chi–square tests; simple linear regression and correlation analysis; 
the use of statistical software packages. 

   
05-311-002 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 
 Business Law and Taxation  

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

 

 

แนวคิดทางกฎหมายเอกชน  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  ธุรกรรมทางธุรกิจ
และสัญญา  เอกเทศสัญญาว่าด้วยการซื้อขาย  การไถ่ถอน  การเช่า  การแลกเปลี่ยน 
การเช่าทรัพย์  และการเช่าซื้อ  กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด  กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายเกี่ยวกับภาษี เช่น  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

Private law concepts; law related to business operations; business 
transactions and contracts; specific contracts for sale of goods, 
redemption, lease, exchange, hire of properties, and hire-purchase; 
partnership and company law; intellectual property law; Thailand’s tax law 
including personal income tax, value-added tax and specific business tax. 
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มคอ.2 
 

05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics     

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ความยืดหยุ่น 
ของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  รายได้ประชาชาติ  การเงินและการคลัง  เงินเฟูอ 
และวัฏจักรเศรษฐกิจ  การค้าและระบบการเงินระหว่างประเทศ 

 

Fundamental principles of economics; theories of consumer behavior; 
elasticity of demand and supply; production theory and cost of 
production; perfectly and imperfectly competitive markets; national 
income; finance and public finance; money and banking system; monetary 
and fiscal policies; inflation and business cycle; the international trade and 
monetary system. 

   
05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Management and Organizational Behavior  

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ หน้าที่หลักสี่ประการของการจัดการ  ประกอบด้วย 
การวางแผน  การจัดองค์การ  การน า  และการควบคุม  แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
โดยยึดวัตถุประสงค์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  พฤติกรรม 
ทัศนคติ  ค่านิยม  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ และความเชื่อของปัจเจกบุคคล 
พฤติกรรมกลุ่มและทีม  การบริหารความขัดแย้ง  การเจรจาต่อรอง  การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 

 

The evolution of management theories; four functions of management: 
planning, organizing, leading, and controlling; concept of managing by 
objective (MBO); business ethics and social responsibility; individual 
behavior, attitude, values, perception, learning, personality, and beliefs; 
group and team behavior; conflict management; negotiation; change 
management and organizational development. 
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05-311-209 การเงินธุรกิจ 
Business Finance   

3(3-0-6) 

 
วิชาบังคับก่อน: 05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ  
Prerequisite: 05-111-101 Business Accounting  

 

 

บทน าเกี่ยวกับตลาดการเงิน  หลักการพื้นฐานของการบริหารการเงิน  การวิเคราะห์ 
งบการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน  การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  
การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การจัดการลูกหนี้   
การจัดการสินค้าคงเหลือ  มูลค่าของเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดสรรเงินทุน  
โครงสร้างเงินทุน  ต้นทุนเงินทุน  นโยบายเงินปันผล  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการเงิน 

 

Introduction to financial market; basic principles 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; allocation of funds; capital structure; cost of 
capital; dividend policy; the use of financial software packages. 

 
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Information Technology for Business    

 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร
ดิจิทัล  แนวโน้มของเทคโนโลยีต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  โมเดลธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนท่ี  ระบบการช าระเงนิอิเล็กทรอนิกส์  ฝึกปฏิบัติ              
ในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการท างานร่วมกัน การสรา้งสื่ออินโฟกราฟกิ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่องานธุรกิจ  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมาย
และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Concept of information technology; information technology in digital 
business management; technology trends affecting business data analytics; 
business model in digital economy; mobile-commerce, electronic payments 
systems; practices in: using collaborative tools, creating infographics media, 
using social network for business; moral and ethical concerns in using 
information technology; computer and information technology law. 
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05-411-202 การแสดงแผนภาพข้อมูล 
Data Visualization  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 

 

พื้นฐานของการแสดงแผนภาพข้อมูล  ชนิดต่าง ๆ ของการแสดงแผนภาพข้อมูล เช่น 
แผนภูมิ กราฟ แผนท่ี ตาราง และแผนภาพการกระจาย  องค์ประกอบของการเห็นอนาคต  
การแสดงแผนภาพข้อมูลเชิงส่ือสารกัน  การออกแบบอินโฟกราฟิก   
การวิเคราะห์ข้อมูล  การแสดงแผนภาพข้อมูลในรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
หรือช่วงเวลา  การแสดงกราฟความสัมพันธ์ท่ีได้สัดส่วนกัน  การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ 
โอเพนซอร์ส ส าหรับการออกแบบแผนภาพข้อมูล  

 

Fundamentals of data visualization; types of visualization such as charts, 
graphs, maps, tables, and scatter plots; precognitive visual elements; 
interactive visualization; infographic design; data analytics; visualizing patterns 
over time; graphing proportional relationships; practices in using of open 
source data visualization tools for data visualization design. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

1 นางวัลลภา พัฒนา 
3 9099 0043x xx x 

Ph.D. 
 
M.B.A. 
บธ.บ. 
ศศ.บ.  

Marketing 
 
International Business
การตลาด 
ภาษามลาย ู

University Utara Malaysia,  
Malaysia 
Johnson & Wales University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
 

2543 
2549 
2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

2 นางอันธิกา ทิพย์จ านงค์ 
3 9010 0011x xx x 

  บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2545 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

3 นางธันยาภรณ์ ด าจุต ิ
3 9011 0013x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2544 
2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

4 นายสุรยิา นิตย์ม ี
3 9206 0040x xx x 

บธ.ม. 
น.บ. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
นิติศาสตร ์
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2543 
2548 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

420 420 420 420 

5 นางชัญญภัทร อ าพันสโุข 
3 9099 0022x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2540 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 

360 360 360 360 
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  3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 

1 นางวัลลภา พัฒนา 
3 9099 0043x xx x 

Ph.D. 
 

M.B.A. 
บธ.บ. 
ศศ.บ. 

Marketing 
 
International Business 
การตลาด 
ภาษามลาย ู

University Utara Malaysia,  
Malaysia 
Johnson & Wales University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
 

2543 
2549 
2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

2 นางอันธิกา ทิพย์จ านงค์ 
3 9010 0011x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2545 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

3 นางธันยาภรณ์ ด าจุต ิ
3 9011 0013x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2544 
2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

4 นายสุรยิา นิตย์ม ี
3 9206 0040x xx x 

บธ.ม. 
น.บ. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
นิติศาสตร ์
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2543 
2548 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

420 420 420 420 

5 นางชัญญภัทร อ าพันสุขโข 
3 9099 0022x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2540 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

6 นายพิเชษฐ์ พรหมใหม ่
3 9003 0049x xx x 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2548 
2542 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

420 420 420 420 

7 นางปรีชญา ชุมศร ี
3 9009 0060x xx x 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
กศ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
บริหารธรุกิจ 
ธุรกิจศึกษา-การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
2548 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

8 นางสุทธยา สมสุข 
3 9003 0037x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2545 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

360 360 360 360 

9 นางสาวบุสรินทร์ คูนิอาจ 
3 9001 0026x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2543 
2531 

อาจารย ์ 360 360 360 360 
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      3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

1 นายกฤษณ์วรา รตันโอภาส 
3 9599 0018x xx x 

วท.ม. 
 
 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 
 
 

 

การจัดการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 
วิศวกรรมศาสตร์/
วิศวกรรมไฟฟูา 
 
วิศวกรรมศาสตร์/
วิศวกรรมไฟฟูา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 

- อาจารย์ผูส้อนโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2548 – 2552 
- อาจารย์ผูส้อนโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2554 – ปัจจุบัน 

- Chuchuen, Y., Rattanaopas, K. 
an Chunkaew, S. (2019). Quality 
of Service on Link Aggregation 
Network Virtualization for 
Docker Containers: Applied 
Mechanics and Materials, 886, 
227-232. 
- Rattanaopas, K., Kaewkeeree, 
S., Chunkaew, S. and Makon, S. 
(2017) Evaluation of Linux I/O 
Schedulers on SSD for HDFS in 
The 2nd. International 
Conference of Multidisciplinary 
Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs). 
Bangkok, Thailand. (pp. 12-18). 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

      - Rattanaopas, K. and 
Kaewkeeree S.(2017) Improving 
Hadoop MapReduce 
performance with data 
compression: A study using 
word count job in 14th 
International Conference on 
Electrical ngineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications 
and Information Technology 
(ECTI-CON), Phuket, Thailand. 
(pp. 564-567). 
- Rattanaopas  K. and 
Boonchuay K. (2017). A high 
performance network 
virtualization architecture with 
bandwidth guarantees in 
International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), 
Pattaya, Thailand. (pp. 1-4)  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

      - Rattanaopas K. (2017). A 
performance comparison of 
Apache Tez and MapReduce with 
data compression on Hadoop 
cluster in 14th International Joint 
Conference on Computer 
Science and Software Engineering 
(JCSSE), Nakhon Si Thammarat, 
Thailand. (pp. 1-5.) 

2 นายชยรพ จันทร์ชุม 
1 9098 0025x xx x 
 

บธ.ม. 
 
 
 

สส.บ. 

 การตลาด 
 
  
 
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 
 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

- เจ้าหน้าท่ีสื่อสารการตลาด 
(Internal Marketing) 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ 
2553 - 2554 
- เจ้าหน้าท่ีธนกิจ ธนาคาร            
ไทยพาณิชย์ 2554 
- รองผู้จัดการ Financial Credit 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ส านักงานเขตหาดใหญ ่
2554 – ปัจจุบัน 
 

ชยรพ  จันทร์ชุม. (2561). อิทธิพล
ทางอ้อมของความรักต่อตราผ่านความ
ภักดีต่อตราที่มีต่อการสื่อสารแบบ    
ปากต่อปากในตราธนาคารกรุงไทย 
เขตภาคใตต้อนล่าง. ในการประชมุ
ผลงานวิจัยด้านการจดัการธรุกิจ                 
ครั้งท่ี 11 (น.215 – 229). คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

3 นางสาวมธุรดา ผ่องมหึงษ์ 
1 9098 0009x xx x 

รป.ม. 
 
 
 

บธ.บ. 
 

บริหารภาครัฐ 
 
 
 
การบัญชี 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
  
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            
ราชมงคลศรีวิชัย 

- เจ้าหน้าท่ีธนกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  
2553 - 2555 
- เจ้าหน้าท่ีธนกิจ  
ธนาคารออมสิน ส านักงานภาค
18 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน  
2555 - 2559  
- เจ้าหน้าท่ีระดับ5 (การตลาด
สินเช่ือ และการเงิน การบัญชี
ธนาคาร)  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
2560 - ปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

4 นายวิบูลย์ อรโุณประโยชน์ 
3 9099 0060 x xx x 

B.C.S. 
 
 

MS.c. 

Computer Science 
and engineering  
 
Computer Web 
Engineering 

University Western 
Sydney, Australia  
 
University Western 
Sydney, Australia  

กรรมการผู้จดัการห้างหุ้นส่วน
จ ากัดลีวิวัฒน์ถาวร 
 
 
 

 

5 นายอติภพ แตงเทศ  
3 9011 0120 x xx x 
 
 

รป.บ. 
 
 

บธ.บ. 

นโยบายสาธารณะ 
 
 
การตลาด 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้จัดการฝุายขาย 
บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง 

 

6 นางสาวเกษศิรินทร์                        
พิทักษ์ธนินท์  
1 2502 0004 x xx x 
 
 
 
 
 
 
 
 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่ - ผู้จัดการ  
บริษัท ดิจิอาร์ต มีเดีย จ ากัด  
2556 – ปัจจุบัน 
- อาจารย์พิเศษ  
ภาควิชาออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
   4.1 การฝึกงาน 
  4.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรได้ก าหนดการฝึกวิชาปฏิบัติการเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นวิชาบังคับ             
โดยให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดทักษะวิชาชีพ 
โดยนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภายใต้ค าแนะน าและกลั่นกรองของอาจารย์นิเทศ และเขียนรายงาน
การฝึกงานทางการตลาดเพ่ือน าเสนออาจารย์นิเทศ 
  4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
       2) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม   
       3) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการประสม
ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
       4) มีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
       5) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
       6) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
       7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
       8) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
       9) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
  4.1.3 ช่วงเวลา 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.1.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
       รายวิชา 05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด จัดเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
 
 4.2 สหกิจศึกษา 
  4.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       หลักสูตรได้ก าหนดการฝึกวิชาปฏิบัติการเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นวิชาบังคับ
โดยนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาจะได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสถานประกอบการและอาจารย์สหกิจศึกษา  
  4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
  2) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  
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  3) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการประสม
ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
  4) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์
  5) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
  6) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  7) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
  9) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
   10) ทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
   11) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
  4.2.3 ช่วงเวลา 
       ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
       รายวิชา 05-213-406  สหกิจศึกษา จัดเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
 
 4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน 
  4.3.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดจากสถานประกอบการ ภายใต้การแนะน าของสถานประกอบการ
และอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจัดท ารายงานสรุปและน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
  4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการประสม

ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการตลาดและอ่ืน ๆ โดยใชวิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ         

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสม 
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6) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านการตลาดและด้านอ่ืนทีส่ัมพันธ์ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมใ่นสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

7) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
9) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 
      10) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
      4.3.3 ช่วงเวลา  
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 3    
   4.3.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
       รายวิชา 05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด จัดเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาที่วิชาโครงงานทางการตลาด ซึ่งเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็น
ปัญหาทางด้านการตลาดที่สนใจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
การเขียนโครงงาน อาจจะเขียน ในลักษณะโครงการหรืองานวิจัยก็ได้ และต้องมีการน าเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ประจ าวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิชาชีพสามารถบูรณาการ ประสม

ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา

อย่างเหมาะสม 
5) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจ

ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

6) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
8) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 รายวิชา 05-213-403 โครงงานทางการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
1) ก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นผู้สอนและประสานงาน 
2) ก าหนดแผนด าเนินการของวิชาโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 1) นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงงานต่ออาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 2) ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงงานให้เหมาะสม เพ่ือให้งานมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากข้ึน  
 3) อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการประเมินผลจากการน าเสนอโครงงาน โดยผลการประเมินต้อง                

ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดและส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะปฏิบัติงานการตลาด                
มืออาชีพ ในการสร้างตลาดธุรกิจและ
ประยุกต์ใชเ้ครื่องมือเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์  

เน้นการจัดการเรียนการสอนจากธุรกิจจริง โดยการท าวิจัย
การตลาดของสถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และร่วม
อภิปรายปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสภาพการท างานในสถานประกอบการ
จริง พร้อมกับฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในงานการตลาด 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง เหมาะสมและมี

ความสุข  
4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอนโดยยกตัวอย่างสถานการณ์จริง 

หรือกรณีตัวอย่างและบทบาทสมมุติ 
3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และความ

เสียสละเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรม 
4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบส ารวจ

หรือแบบสัมภาษณ์ 
 2. ความรู้ 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้ อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
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3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลายเช่นการบรรยาย การเรียนรู้ แบบ

ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น และซักถาม 

2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก 
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่า 
2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 

3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิดในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบ

แก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-base 
Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 

2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์จากรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ความคิด 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
1) ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา  
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว  
3) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับ

มอบหมาย  
4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง  
6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

กับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
3) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์      
ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา   

2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม   
3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัวให้        

เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น  
4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและเสวนา          

ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3) ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  และความรับผิดชอบ 
4) ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง  
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์   
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 

5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 

ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ  
2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความส าคัญ

ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือการ 

ตัดสินใจ  
4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีสอดคล้อง พร้อมการน าเสนอ 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
1) ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
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3) ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่ได้รับ 
มอบหมาย  

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
1.2 กลยุทธ์การสอน 

1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม  พัฒนา          
จิตสาธารณะและการท าประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีและ           
ท าประโยชน์ให้กับสังคม 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยเน้นการเข้าเรียนตรงเวลา                  
การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนดและแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

3) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในทุกด้านเช่น ความมีคุณธรรม  ความประพฤติ                   
การแต่งกาย การเคารพต่อผู้อื่น บุคลิกภาพ เป็นต้น  

4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ            
ในการสอนทุกรายวิชา 

5) ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มโดยให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม   
1.3 การประเมินผล 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือผลสรุปการร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นงาน

เดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
4) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตหรือการท าผิดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

2. ความรู้ 
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการประสม            

ประสาน และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 
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4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.2 กลยุทธ์การสอน 
1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนรู้โดยใช้             

ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning: PBL) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐาน (Creativity Based 
Learning: CBL) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active learning) ตามความเหมาะสม ในแต่ละรายวิชา
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจในวิชาชีพและวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) การค้นคว้าและท ารายงานเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมีความสนใจ 
3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้มีประสบการณ์หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
5) ฝึกการแก้ปัญหาจากโจทย์ แบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา 

2.3 การประเมินผล 
1) การทดสอบ 
2) ผลงาน การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียน            

และเอกสารรายงาน 
3) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดหรือสหกิจศึกษาทางการตลาด 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพ          
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 กลยุทธ์การสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับศาสตร์อื่น ๆ ได ้
2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปราย การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสัมมนาการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning: PBL) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐาน (Creativity 
Based Learning: CBL) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active learning) ตามความเหมาะสมในแต่ละ
รายวิชา 

3) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง   
การตลาดหรือสหกิจศึกษาทางการตลาด 

4) มอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้า และรายงานเป็นเอกสาร หรือรายงานหน้าชั้นเรียน 
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3.3 การประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลลัพธ์ของผลงาน งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวเช่น ผล

การศึกษาค้นคว้า โครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
3) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
4) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดหรือสหกิจศึกษาทางการตลาด 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ  

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
4.2 กลยุทธ์การสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เช่น การระดมความคิด การอภิปรายหรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านงานกลุ่ม งานเดี่ยว รวมถึง
กิจกรรม ต่าง ๆ  

3) จัดกิจกรรมและการท างานที่ต้องประสานกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก เช่น โครงการ 
แข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ 

4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์                
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมการยอมรับความแตกต่างในพหุ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

4.3 การประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานหน้าชั้นเรียน 
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ               
การน าเสนอที่เหมาะสม 

3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
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5.2 กลยุทธ์การสอน 
1) มอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างานทางการตลาด 
3) มอบหมาย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูล 

พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  และให้ความส าคัญ            
ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

4) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลข  และน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ             
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

5) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

5.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ

รายงานที่เป็นรูปเล่ม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบค าถาม 
3) ประเมินจากวิธีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ หรือสถิติที่เก่ียวข้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
      ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. คุณธรรม จริยธรรม  
      1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      2) ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
      3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ 
มีความสุข 
 4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ  
 2. ความรู้  

1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3. ทักษะทางปัญญา  
1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
     2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 

3) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง  
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์   
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม   
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 2. ความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง สามารถบูรณาการประสม

ประสานและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 3. ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลย
พินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม 

3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข                   
00-011-001 ฟุตบอล                   
00-011-002 ว่ายน้ า                   
00-011-003 กีฬาลีลาศ                   
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ                   
00-011-005 บาสเกตบอล                   
00-011-006 ตะกร้อ                   
00-011-007 แบดมินตัน                   
00-011-008 วอลเลย์บอล                   
00-011-009 ฟุตซอล                    
00-011-010 เทนนิส                     
00-011-011 กอล์ฟ                     
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม                   
00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต                   
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (ต่อ)                   
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา                    
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                   
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย                   
00-018-004 ผู้น านันทนาการ                   
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                   
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์                   
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                   
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต                   
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                   
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                   
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย (ต่อ)                   
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                   
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   
00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                   
00-023-004 ไทยศึกษา                   
00-023-005 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย                    
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา                   
00-023-007 ชุมชนศึกษา                   
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้  

   
  

    
  

      
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                   
00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย                   
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                   
00-034-005 ศิลปะการพูด                   
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                   
00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                       
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                   
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                      
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
00-035-009 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข                   
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                   
00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์                   
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ                   
00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                   
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                   
00-047-003 ยาและสารเสพติด                   
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว                    
00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์                   
00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                   
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ                   
00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                    
05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ                    
05-211-101 หลักการตลาด                    
05-311-001 สถิติธุรกิจ                    
05-311-002 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                       
05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร์                    
05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ                    
05-311-209 การเงินธุรกิจ                    
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                     
05-411-202 การแสดงแผนภาพข้อมูล                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                    
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค                   
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา                   
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน                   
05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                   
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก                   
05-211-307 กลยุทธ์การตลาด                   
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์                   
05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงงานทางการตลาด                   
05-211-414 สัมมนาการตลาด                   
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                   
05-212-302 การตลาดดิจิทัล                   
05-212-303 การวิจัยการตลาด                   
05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                   
05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด                   
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา                   
05-213-403 โครงงานทางการตลาด                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ (ต่อ)                   

05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด                   
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด                   
05-213-406 สหกิจศึกษา                   
กลุ่มวิชาชีพเลือก                   

05-211-309 การตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจใหม่                   

05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่                   
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ                   
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน                   
05-211-415 การจัดการการขายสมัยใหม่                   
05-211-416 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางการตลาด                   
05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม                   
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์                   
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม                   
05-212-307 การตลาดเน้ือหาดิจิทัล                   
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการตลาด                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาชีพเลือก (ต่อ)                   
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล                   
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์                   
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด                   
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้ง               
ในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ               
หนึ่งครั้งเพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า                           
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากอาจารย์
ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

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

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
  2) มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใช้การประเมินต่อไปนี้ 
  1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้งด้านของระยะเวลา
ในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่
ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขา 
  2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ 
  3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตรเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  4) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพ ในด้านของความพรอมและความรูจากรายวิชาที่เรียน รวมทั้ง
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ด้วย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  1) นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่ าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่ า 
ทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
 2) เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  ส าหรับอาจารย์ใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณครู 
นโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย และมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและ
ปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยการเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของความเป็นครูและการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ นอกจากนั้นจะต้องมีประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          2) จัดการประเมินผลด้านการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมทั้งผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหาร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 
 4) ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 5) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ 
      6) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ังการพูด การอ่านและการเขียน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และทั้งในวิชาชีพ
อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเองและการ
เรียนการสอน 
 2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิจัย
เพ่ือพัฒนาชุมชนและน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการมากข้ึน 
   4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 การด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2565) 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบดังนี้  
 1) การก ากับมาตรฐาน  
 2) บัณฑิต  
 3) นักศึกษา  
 4) อาจารย์  
 5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  
 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อก าหนด
ของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
  1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาโดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใส ชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้า
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ศึกษาในหลักสูตรและมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
  3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์
  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็นระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งใน
ด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
  4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
  4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
  5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาและมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอนการก ากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อ ให้เกิดผลการ
เรียนรู้บรรลุเปูาหมาย 
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  5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการ
เรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่
ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตรหมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 และมี
กระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน                    
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตนเอง 
  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
        ส านักหอสมุดกลางมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีหนังสือ                  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งวารสารด้านการตลาดและฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นนอกจากนี้คณะ              
มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 ส าหรับห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ใช้อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
 1) ห้องบรรยาย  ขนาด     60 ที่นั่ง จ านวน    4 ห้อง 
 2) ห้องบรรยาย  ขนาด     65 ที่นั่ง จ านวน    7 ห้อง 
 3) ห้องบรรยาย  ขนาด     70 ที่นั่ง จ านวน   19 ห้อง 
 4) ห้องบรรยาย  ขนาด     90 ที่นั่ง จ านวน    2 ห้อง 
 5) ห้องบรรยาย  ขนาด    100 ที่นั่ง จ านวน    2 ห้อง 
 6) ห้องบรรยาย  ขนาด    120 ที่นั่ง จ านวน    2 ห้อง 
 7) ห้องบรรยาย  ขนาด    150 ที่นั่ง จ านวน    2 ห้อง 
 8)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด     35     ที่นั่ง จ านวน    4    ห้อง 
 9)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด     50     ที่นั่ง จ านวน    1 ห้อง 
 10) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด     60     ที่นั่ง จ านวน    2 ห้อง 
 11) ห้องเรียนรวม ขนาด    750 ที่นั่ง จ านวน    1 ห้อง 
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    อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 265 เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 11 เครื่อง 
3. เครื่องฉายภาพสามมิติ 48 เครื่อง 
4 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 48 เครื่อง 
5. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่อง 
6. แอคเซสพอยท์อินเทอร์เน็ตไร้สาย 33 ตัว 
7. เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง 
8. เครื่องขยายเสียง 46 เครื่อง 

 
  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

มีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือต าราที่เกี่ยวข้องและสื่อการเรียน              
การสอนที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือต าราหรือวารสารด้านบริหารธุรกิจตลอดจนสื่ออ่ืนๆ
ที่จ าเป็นและมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อเพ่ือให้มีทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
รวมทั้งสื่อโสตทัศน์ศึกษา เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติเป็นต้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการก าหนดขั้นตอนในการจัดหาทรัพยากรการเรียน 
การสอนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม โดยจัดการทรัพยากรที่เน้นการใช้    
ทรัพยากรร่วมกัน 

2) เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) เสนอของบประมาณสนับสนุน 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือดูแลการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการและประเมิน
ความพอเพียงและความพร้อมในการใช้งานส าหรับหนังสือต าราจัดให้มีผู้ประสานงานกับหอสมุดกลางในการ
เก็บข้อมูลการใช้บริการยืมหนังสือท าให้ทราบว่าหนังสือกลุ่มวิชาใดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการจัดหาเพ่ิมเติม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
  หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. การก ากบั 
มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ 
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต โดยการ
ประเมินคณุภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย        
5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู ้             
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
คะแนนประเมิน  ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5)  มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบณัฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบณัฑติที่จบการศึกษา และ 
ผลการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาของหลกัสูตรภายใน1ปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  
ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
(1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
(2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะ 
แนวแก่นกัศึกษา (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
และการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการ 
ด าเนินงานตามระบบมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

4. อาจารย ์ 7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
(1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบการสง่เสริม 
และพัฒนาอาจารย์ และผลการด าเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วน 
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการ 
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนไดร้ับการปฐมนิเทศหรือ 
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ 
พัฒนาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

5. หลักสูตร  
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
(1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
(2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
(3) การก าหนดผู้สอน (4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบ 
การจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
(5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม (6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ (7) การก ากับการ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผล 
การเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน 
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานรายวชิา และ 
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล 
การประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
18)  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิต 
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู ้
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงานการจัดหาสิ่งสนบัสนุน 
การเรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
และผลการด าเนนิงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ จากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและนักศึกษา การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
หรือการประเมินผลจากการปฏิบัติงานจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนหรือ
มอบหมายงาน หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน                    
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้           
สื่อการสอนในทุกรายวิชา และเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมฟังการสอนในห้องเรียนเพ่ือประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ให้ค าแนะน า  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาต้องออก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอ
หรือไม่ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจาก
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จการศึกษาในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
   1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
   2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรกรณีที่พบปัญหาในรายวิชาใด ก็สามารถ
ที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นสามารถท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิ ผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่า ง                  
ภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูล     
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง อ านวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล              
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 
เสนอหัวหน้าสาขา 



มคอ.2 

122 
 

มคอ.2 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 จากการที่สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคและ            
ในระดับประเทศ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางด้านวิทยาการต่างๆ นั้น ก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจของประเทศ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและเพ่ือความอยู่รอดในระยาว โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิ จ 
ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของภาคธุรกิจและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงาน               
ใน มคอ.7 ของหลักสูตรเดิม  
 
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ส่งเสรมิการปรับตัว
ใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าให้กับตลาด และ
มูลค่าให้กับตัว
ผลิตภณัฑ ์(Disruptive 
technology)    

1. สร้างรายวิชาใหม ่
เพื่อส่งเสริมในการ
ใช้เทคโนโลยสี าหรับ
การสร้างมูลค่า
ให้กับตลาดและตัว
ผลิตภณัฑ ์

1. รายวิชาใหม่ 
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ ์ 3(2-2-5) 
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน                                           3(2-2-5) 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทาง

การตลาด 
3(2-2-5) 

05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
05-212-306  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม  3(2-2-5)  
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทาง

ความคิด 
3(2-2-5) 

  05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
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เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

 2. ปรับรหัส ช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาที่
สอดคล้องกับการใช้
เทคโนโลยีในงาน
ด้านการตลาด 
เพื่อส่งเสริมในการ
ใช้เทคโนโลยสี าหรับ
การสร้างมูลค่า
ให้กับตลาดและตัว
ผลิตภณัฑ ์

2. ปรับรหัส ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 3(3-0-6) 
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและ 

ซัพพลายเชน 
3(3-0-6) 

05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 3(3-0-6) 
05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 
05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทาง

การตลาด 
3(3-0-6) 

05-211-415 การจัดการการขายสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณทาง

การตลาดด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3(2-2-5) 

05-212-302 การตลาดดจิิทัล 3(3-0-6) 
05-212-303 การวิจัยการตลาด   3(2-2-5) 
05-211-414 สัมมนาการตลาด     2(1-2-3) 
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและ 

สหกิจศึกษา 
1(0-2-1) 

05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด 3(320) 
05-213-406 สหกิจศึกษา  6(640) 
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2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. ทักษะการเรียนรู้
ของศตวรรษที่ 21 
เพื่อรองรับรูปแบบ
การท างานยุคปัจจุบัน 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูส้มรรถนะของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 

1. ส่งเสรมิกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
3. มีการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. การปรับเปลี่ยน 
ทางเทคโนโลยี  
การสื่อสารสู่สังคม 
ดิจิทัล 
 
 
 

การปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาและเพิ่ม
รายวิชาที่สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี การ
สื่อสารสูส่ังคมดิจิทลั 

 ประกอบไปด้วยรายวิชาดังนี้ 
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 3(3-0-6) 
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 3(3-0-6) 
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ ์ 3(2-2-5) 
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 
05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน  3(2-2-5) 
05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 3(3-0-6) 
05-211-414 สัมมนาการตลาด     2(1-2-3) 
05-211-415 การจัดการการขายสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
05-212-302 การตลาดดจิิทัล 3(3-0-6) 
05-212-303 การวิจัยการตลาด   3(2-2-5) 
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 3(2-2-5) 
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด 3(2-2-5) 
05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด  2(240) 
05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด 3(320) 
05-213-406 สหกิจศึกษา  6(640) 
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3. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
เหตุผลในการ 

ปรับปรุง 
แนวทางการ 

ปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. นักศึกษาขาด
ประสบการณ์และ
ความพร้อมในการ
เตรียมตัวเข้ารับการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการก่อน
ออกฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา 

เพิ่มการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในแผนการเรียน 

ประกอบไปด้วยรายวิชาดังนี้ 
05-213-301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา 
1(0-2-1) 

 
 

 
      

เหตุผลในการ 
ปรับปรุง 

แนวทางการ 
ปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. เน้นทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพ 

1. เพิ่มรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ปรับปรุงรายวิชาเน้น
การปฏิบัติและมีความ
ทันสมัย 

1.รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 
05-213-301  ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด                   2(240) 
2. รายวิชาที่เน้นการปฏิบตัิและมคีวามทันสมัย 
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทาง

การตลาด 
3(2-2-5) 

05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณทางการตลาด

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3(2-2-5) 

05-212-303 การวิจัยการตลาด   3(2-2-5) 
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม  3(2-2-5) 
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 

  05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด                 3(2-2-5) 
05-212-409  การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล                 3(2-2-5) 
05-212-410  การสร้างร้านและการขายออนไลน์                         3(2-2-5) 
05-212-411  การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทาง

ความคิด 
3(2-2-5) 

4. ความทันสมัยทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เพื่อผลิตบัณฑติให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี ้
1. มีคุณธรรมจรยิธรรม มี
ระเบยีบวินยั ซื่อสัตย์สจุรติ 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
การตลาด มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาต ิ
 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3(3-0-6) 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้ 3(3-0-6) 
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว  3(2-2-5) 

2. มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะใน
การปฏิบัติงานด้าน
การตลาดและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ด ี

05-211-101 หลักการตลาด    3(3-0-6) 
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 3(3-0-6) 
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 3(3-0-6) 
05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ ์ 3(2-2-5) 
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 
05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 3(2-2-5) 
05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 3(3-0-6) 
05-211-414 สัมมนาการตลาด     2(1-2-3) 
05-211-415 การจัดการการขายสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป 
3(2-2-5) 

05-212-302 การตลาดดจิิทัล 3(3-0-6) 
05-212-303 การวิจัยการตลาด   3(2-2-5) 
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 3(2-2-5) 
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด 3(2-2-5) 
05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 
05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด 3(320) 
05-213-406 สหกิจศึกษา 6(640) 

3. สามารถประยุกต์ใช้   
องค์ความรู้ด้านการตลาด
และเทคโนโลยี เพื่อท่ี
แก้ปัญหาทางการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลย ี

05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 
05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 3(2-2-5) 
05-211-415 การจัดการการขายสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 3(2-2-5) 
05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด 3(2-2-5) 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-411-101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
05-411-202  การแสดงแผนภาพข้อมลู  3(2-2-5) 

4. มีความเป็นผู้น า หรือ
ผู้ร่วมงานท่ีดี มมีนุษย
สัมพันธ์ ความคิด
สร้างสรรค์ สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี มีทักษะชีวิตและจิต
สาธารณะ เข้าใจตนเอง
และวัฒนธรรมที่แตกตา่ง
รวมถึงสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

00-011-003 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1) 
00-011-005 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
00-011-007 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
00-011-008 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 3(2-2-5) 
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3(3-0-6) 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
00-034-002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
00-034-003  ทักษะการอ่านภาษาไทย  3(2-2-5) 
00-034-004  ทักษะการเขียนภาษาไทย  3(2-2-5) 
00-034-005  ศิลปะการพูด  3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

00-035-003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
05-311-002 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 
05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

5. มีความสามารถในการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข และ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
00-046-002  ความรู้เชิงตัวเลข  3(2-2-5) 
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 
00-046-005  ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  3(2-2-5) 
05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป 
3(2-2-5) 

05-212-303 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทางการตลาด 3(2-2-5) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
05-311-209 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  

เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 

(120 หน่วยกิต) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
(หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560)  
(132 หน่วยกิต) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565) 
(129 หน่วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

30 32  

     1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12  
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6  
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3  
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3  
     1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามยัและนันทนาการ  2  
     1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทัว่ไป)  6  
     หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

30  31 

     1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   7 
     1.2 กลุ่มพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   6 
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   12 
     1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 72 94 92 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี  34 27 
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  45 50 
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 132 129  
จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบตัิ 12 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 12.76) 
ทฤษฎี 82 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 87.24) 

ปฏิบตัิ 15 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 19.50) 

ทฤษฎี 62 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 80.50) 

จ านวนชั่วโมงหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบตัิ 24 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 22.64) 
ทฤษฎี 81ชั่วโมง 
(ร้อยละ 77.36) 

ปฏิบตัิ 100 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 61.70) 
ทฤษฎี 62 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 38.30) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

    1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 132 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 129 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 32 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตดี มีสุข    7 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชาวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามยัและนันทนาการ 2 หน่วยกิต     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
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2. รายวิชา 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 132 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 129 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษา                 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย  
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

Thai Writing Skills 
3(3-0-6) 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

Thai Writing Skills 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 

01-011-004 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
3(3-0-6) 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 

รายวิชาภาษาต่างประเทศ     
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Use 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

Writing Skills in English 
3(3-0-6)     
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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(3-0-6) 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 

English for Science 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-008 เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ 
Pre-sessional English 

(ปรับ
พื้นฐาน) 

   ยกเลิกรายวิชา 

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การส่ือสาร 

Malay for Communication 
3(3-0-6) 00-035-008 ภาษามลายูเพือ่การส่ือสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/ 
ปรับหน่วยกิต 

01-315-011 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 00-035-009 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 
French for Communication 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 
German for Communication 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   
Man and Literature 

3(3-0-6) ย้ายกลุ่มวิชา/ปรับรหัสวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
   00-034-007 การอ่านเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Reading for Life Long Learning 
3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  

English for Presentation 
3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Life Long Learning 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) สรุปการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถปีระชาธปิไตย   
รายวิชามนุษยศาสตร ์     
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 

Morals and Ethics 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-002 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and   
Personality Development 

3(3-0-6) 00-022-002 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 

 
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 

Music for Life 
3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่

กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 
01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 

Art of Shadow Play 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาสังคมศาสตร์     
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 

Society and Government 
3(3-0-6) 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 

Society and Government 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
 01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 

Society Culture and Civilization 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์
Peace and Human Security 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-022-006 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/ปรับรหัสวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

01-022-008 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 00-023-006 เอเซียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/ปรับรหัสวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 

01-022-010 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู ่
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ 

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
Personal Financial Planning 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
02-031-001 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 

Great Moments in Science 
3(3-0-6) 00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 

Great Moments in Science 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา/         
ปรับหน่วยกิต 

02-031-002 มนุษย์กับชวีมณฑล 
Man and Biosphere 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา/ 

ปรับหน่วยกิต 
02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 
3(3-0-6) 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัส

วิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6)     

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
Natural Resource Sustainability 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-007 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Resources 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

รายวิชาเทคโนโลย ี     
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

Information Technology for Study Skills 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
Computer Technology 

3(2-2-5)     

กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์     
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(3-0-6) 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use  
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์ 

Beauty of Mathematics 
3(3-0-6) 00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 

Beauty of Mathematics  
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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02-040-003 คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 
Mathematics for Arts 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(3-0-6) 00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-040-006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statisticsfor Everyday Use 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ 
คุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและนันทนาการ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ   
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 

Health and Well-being 
2(1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Art 

2(1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-003 การรักษาสุขภาพ 
Health Care 

2(1-2-3)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

2(1-2-3) 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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01-050-005 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

2(1-2-3) 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-006 จักรยานเพือ่นันทนาการ 
Leisure Cycling 

2(1-2-3) 00-011-004 จักรยานเพือ่นันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-007 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-050-008 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-009 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-010 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-012 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-013 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-014 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-015 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

01-050-016 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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   00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชวีิต 
Meditation Life Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                             94 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                             92 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
05-111-101 หลักการบัญช ี

Principle of Accounting 
3(3-0-6) 05-111-101 การบัญชีในงานธุรกจิ   

Business Accounting  
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
05-211-101 หลักการตลาด 

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

Principles of Marketing 
3(3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

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

3(3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

05-311-003 กฎหมายธุรกิจและการภาษอีากร  
Business Laws and Taxation 

3(3-0-6) 05-311-002 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร  
Business Law and Taxation 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัส
วิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
05-311-004 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 

Principles of Microeconomics 
3(3-0-6) 05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economics 
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัส

วิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 
Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-311-106 องคการและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 05-311-104 การจัดการและพฤตกิรรมองค์การ 
Management and Organizational Behavior 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

05-311-107 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English I 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

05-311-108 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English II 

2(2-0-4)    ยกเลิกรายวิชา 

05-311-314 การสรางธุรกิจและการเปนผปูระกอบการ 
New Venture and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 
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05-315-001 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 05-311-209 การเงินธุรกิจ  
Business Finance 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Using Information for Business 

3(3-0-6) 05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
Information Technology for Business 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   05-411-202 การแสดงแผนภาพข้อมูล 
Data Visualization 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   
05-211-102 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior  
3(3-0-6) 05-211-102 ความเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภค  

Consumer Behavior Insights 
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
05-211-201 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

Product  and Price Management 
3(3-0-6) 05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 

Product and Price Management 
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา/ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
05-211-202 การจัดการช่องทางการตลาด 

Marketing Channel Management 
3(3-0-6) 05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 

Marketing Channel and Supply Chain Management 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา/

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
05-211-203 ระเบียบวธิีวิจยัทางธุรกิจ 

Business Research Methodology 
3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

05-211-301 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3(3-0-6) 05-211-205 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

05-211-302 การจัดการการตลาด  
Marketing Management  

3(3-0-6) 05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 
Marketing Management for Community Business 

3(2-2-5) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาการตลาด
เพื่อผู้ประกอบการ/ปรับรหัส

วิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา   

05-211-401 กลยุทธก์ารตลาด 
Marketing Strategy 

3(2-2-5) 05-211-307 กลยุทธก์ารตลาด 
Marketing Strategy  

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา /ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

05-211-403 สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 

2(1-2-3) 05-211-414 สัมมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 

2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

05-212-304 การตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing 

3(3-0-6) 05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 
International and Global Marketing 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

05-212-305 การวิจยัการตลาด 
Marketing Research 

3(3-0-6) 05-212-303 การวิจยัการตลาด 
Marketing Research 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

05-212-306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 
Quantitative Analysis in Marketing 

3(3-0-6) 05-212-201 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทางการตลาดด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  
Marketing Quantitative Data Analysis with Software 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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05-212-401 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการทางการตลาด 
Feasibility Study in Marketing Project 

3(2-2-5) 05-211-413 การศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการทางการตลาด 
Marketing Project Feasibility Studies 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
Branding and Packaging Design 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

05-211-203 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 
Preparation for Professional Experience and 
Cooperative Education 

1(1-0-2) 05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา   

05-211-402 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(3-0-6) 05-212-302 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
Electronics Commerce Marketing 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 
Professional Experience in Marketing 

2(240) รายวิชาใหม ่

05-212-403 โครงงานทางการตลาด 
Marketing Project 

3(2-2-5) 05-213-403 โครงงานทางการตลาด 
Marketing Project 

3(2-2-5)  ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

   05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 
Special Problem in Marketing 

3(2-2-5) ย้ายจากกลุ่มวิชาการตลาด
เพื่อผู้ประกอบการ/ปรับรหัส

วิชา/ปรับปรุงชื่อวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

05-212-404 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางการตลาด 
Internship in Marketing 

3(0-40-0) 05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด   
Internship in Marketing    

3(320) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา   

05-212-405 สหกิจศึกษาทางการตลาด 
Cooperative Education in Marketing 

6(0-40-0) 05-213-406 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640)  ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา  

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                  15 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                  15 หน่วยกิต  
1.กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด  1.กลุ่มวิชาการตลาดผู้ประกอบการ   
05-211-204 การจัดการการขาย 

Sales Management 
3(3-0-6) 05-211-415 การจัดการการขายสมัยใหม ่

Modern Sales Management   
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา/

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
05-211-205 การตลาดฮาลาล 

Halal Marketing 
3(3-0-6)        ยกเลิกรายวิชา 

05-211-206 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
 Creative Marketing 

3(3-0-6)       ยกเลิกรายวิชา 
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05-211-207 การจัดการตราสินค้า 
Brand Management 

3(3-0-6)     ยกเลิกรายวิชา 

05-211-208 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Social and Environmental Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-211-209 การตลาดกิจกรรม 
Event Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-211-303 การตลาดประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-211-304 การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์
Customer Relationship Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-211-305 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
Marketing Information System 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
 

05-211-306 กฎหมายและจริยธรรมทางการตลาด 
Laws and Ethical Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

2. กลุ่มวิชาการตลาดเพื่อผู้ประกอบการ     
05-212-201 การตลาดบริการ 

Service Marketing 
3(3-0-6) 05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ 

Service Industry Marketing 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ชื่อวิชา/

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
05-212-202 การจัดการธุรกิจส าหรับนักการตลาด 

Business Management for Marketer 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-203 การจัดการการจัดซ้ือ 
Purchasing Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-204 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Product Development and Design 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-205 การตลาดธุรกจิโรงแรมและการท่องเท่ียว 
Hospitality and Tourism Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-206 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Community Product Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-301 การตลาดธุรกจิขนาดย่อม 
Small Business Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-302 การตลาดสินค้าเกษตร 
Agriculture Product Marketing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

05-212-303 การจัดการการค้าปลกี 
Retailing Management 

3(3-0-6) 05-211-310 การจัดการค้าปลีกสมัยใหม ่
Modern Retailing Management 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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05-212-307 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 
Social Media Marketing 

3(3-0-6) 05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 
Social Media Marketing 

3(2-2-5) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาการตลาด
ดิจิทัล 

05-212-308 หัวข้อพิเศษทางการตลาด 
Special Topics in Marketing 

3(2-2-5) 05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 
Special Topics in Marketing 

3(2-2-5) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาชีพบังคับ    

   05-211-309 การตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจใหม ่
Marketing for New Venture Creation 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

 
 

  05-211-416 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางการตลาด 
Marketing Return on Investment Analysis 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 
Cross-cultural Marketing 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   2.กลุ่มวิชาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัล   
   05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 

Social Media Marketing 
3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาการตลาด

เพื่อผู้ประกอบการ/ปรับรหัส
วิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 

Social Media Customer Relationship Management 
3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-212-307 การตลาดเนื้อหาดจิิทัล 
Digital Content Marketing 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการตลาด 
Application Development for Marketing 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
Digital Media Creation  

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน ์
Online Store Building and Online Selling 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

   05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิด 
Influencer Marketing 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต  
เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาและหวัหน้าสาขา 

เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตดา้นการตลาดมืออาชีพที่มีคุณธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการตลาดและ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย สามารถสือ่สารและปฏบิัติงานได้ 
ในระดับสากล 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและเทคโนโลยีสู่การ
พัฒนาธุรกิจและสังคม 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชพีมี
ระเบียบวินยั ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยส์ุจริตมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการตลาด มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ   

2. มีองค์ความรู้ด้านการตลาดและศาสตร์ที่เก่ียวข้องมี
ทักษะในการปฏบิัติการในงานดา้นการตลาดและงานที่
เก่ียวเนื่องกับการตลาดหรือธุรกิจได้ด ี

2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการตลาดและศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้ดี 

3. มีความสามารถในการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
การตลาดและศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหาทาง
การตลาดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดและ
เทคโนโลยี เพื่อที่แก้ปัญหาทางการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี   

4. มีความเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมงานที่ดี มีมนษุยสัมพนัธ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเปน็ทีมร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ เข้าใจตนเองและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได้อยา่งต่อเนื่อง 

4. มีความเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมงานที่ดี มีมนษุยสัมพนัธ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานเปน็ทีมร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ เข้าใจตนเองและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได้อยา่งต่อเนื่อง   

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้น การประมวลผล การวิเคราะห์ ในงานทาง
การตลาด ตลอดจนการตัดสินใจหรือการสื่อสารได้ดี 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ  
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันที่จบ ชื่อ-สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันที่จบ 

1 นางวัลลภา  พัฒนา 
3 9099 0043x xx x 

Ph.D. (Marketing), 2553 
 
M.B.A. (International  
          Business), 2543 
บธ.บ. (การตลาด), 2549 
 
ศศ.บ. (ภาษามลายู), 2538  

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Johnson & Wales 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางวัลลภา  พัฒนา 
3 9099 0043x xx x 

Ph.D. (Marketing), 2553 
 
M.B.A. (International  
          Business), 2543 
บธ.บ. (การตลาด), 2549 
 
ศศ.บ. (ภาษามลายู), 2538 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
Johnson & Wales 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 นางวีราวรรณ  มารังกูร 
3 7402 0015x xx x 

Ph.D. (Marketing), 2560 
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2540 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด),  
        2530 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางอันธิกา  ทิพย์จ านงค์ 
3 9010 0011x xx x 

บธ.ม. (การตลาด), 2545 
บธ.บ. (การตลาด), 2540 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 นางยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ 
3 6398 0006x xx x 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ), 2553 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2542 
บธ.บ. (การตลาด), 2543 
 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), 2525 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางธันยาภรณ์  ด าจุติ 
3 9011 0013x xx x 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544 
บธ.บ. (การตลาด), 2539 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

4 นางอันธิกา ทิพย์จ านงค์ 
3 9010 0011x xx x 

บธ.ม. (การตลาด), 2545 
บธ.บ. (การตลาด), 2540 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายสุริยา  นิตย์มี 
3 9206 0048x xx x 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),2543 
น.บ. (นิติศาสตร์),2548 
บธ.บ. (การตลาด),2537 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 นางชัญญภัทร อ าพันสุขโข 
3 9099 0022x xx x 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2540 
บธ.บ. (การตลาด), 2535 

วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางชัญญภัทร อ าพันสุขโข 
3 9099 0022x xx x 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2540 
บธ.บ. (การตลาด), 2535 

วิทยาลัยโยนก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางวัลลภา พัฒนา 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy  Marketing  University Utara Malaysia, 
Malaysia 

2553 

ปริญญาโท Master of Business 
Administration 

International 
Business  

Johnson & Wales 
University, U.S.A. 

2543 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การตลาด 
ภาษามลายู 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2538 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
  วัลลภา พัฒนา และ อันธิกา ทิพย์จ านงค์. (2563). คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  

   OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์). 12(23), 63-72. 

  วัลลภา พัฒนา, วีระศักดิ์ ตุลยาพร, และ ภัทริยา สังข์น้อย. (2562). ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจใน 
   บทบาทคนกลางของประเทศจีนต่อระบบตลาดผักและผลไม้ของไทยในมาเลเซียและสิงคโปร์ 
   ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 39(2), 79-97.  
   ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
   ขนิษฐา แก้วรัตนะ, วัลลภา พัฒนา, และ สุธี โง้วศิริ. (2562). ปัจจัยในการสร้างความจงรักภักดี  
   กรณีศึกษา โรงแรมบีพีแกรนด์สวีทหาดใหญ่. เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019.  
   การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 (น.172 – 190). มหาวิทยาลัย 
   นราธิวาสราชนครินทร์.
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  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
 - 
 

ประสบการณ์สอน 
 1. การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
 2. การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์ 
 3. การวิจัยการตลาด
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2. นางอันธิกา ทิพย์จ านงค์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
  วัลลภา พัฒนา และ อันธิกา ทิพย์จ านงค์. (2563) . คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  
   OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์). 12(23), 63-72. 

วีราวรรณ มารังกูร และ อันธิกา ทิพย์จ านงค์. (2017). The Relationship Between Marketing                     
Promotion of Historical Tourism and Tourist Motivation of Domestic Tourists : Case 
Study of KohYoh, Songkhla Province, Thailand. Journal of Tourism and Hospitality 
Management, 5(1), 25-37. 

 ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
อันธิกา  ทิพย์จ านงค์ และ มนต์ทนา คงแก้ว. (2561). The Decision Making Process towards Thai 

Traditional Massage of the Government Medical Health Service in Songkhla Province. 
International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018. (pp. 259 – 267). 
Oslo, Norway. 

    ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
 - 
 
ประสบการณ์สอน 
 1. การตลาดระหว่างประเทศ 
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 
 3. หลักการตลาด 
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3. นางธันยาภรณ์ ด าจุต ิ
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
  สุทธยา สมสุข, สุวภัทร อ าพันสุขโข, และ ธันยาภรณ์ ด าจุติ. (2561). การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาด 
   น้ าคลองแห. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9(1),  
   43-60. 
  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 

ธันยาภรณ์ ด าจุติ, พิเชษฐ์ พรหมใหม่, และ สุริยา นิตย์มี. (2562). ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
จากชาใบขลู่ กลุ่มชุมชนท่าเมรุ ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา. การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (น. 1266 – 1283). มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่. 

  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
   - 
 

ประสบการณ์สอน 
 1. การจัดการการค้าปลีก 
 2. การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
 3. โครงงานการตลาด 
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4. นายสุริยา นิตย์มี 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2537 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
   - 
  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 

ธันยาภรณ์ ด าจุติ, พิเชษฐ์ พรหมใหม่, และ สุริยา นิตย์มี. (2562). ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
จากชาใบขลู่ กลุ่มชุมชนท่าเมรุ ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา. การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (น. 1266 – 1283). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
 -  
 

ประสบการณ์สอน 
 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 
 2. ศึกษาความเป็นไปได้โครงงานทางการตลาด 
 3. การวิจัยการตลาด
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5. นางชัญญภัทร  อ าพันสุขโข 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก 2540 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2535 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
  สุทธยา สมสุข, สุวภัทร อ าพันสุขโข, และ ธันยาภรณ์ ด าจุติ. (2561). การให้บริการการท่องเที่ยว 
   ของตลาดน้ าคลองแห. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  
   9(1), 43-60. 
  หมายเหตุ เปลี่ยนชื่อจาก สุวภัทร อ าพันสุขโข เป็น ชัญญภัทร อ าพันสุขโข หลังการตีพิมพ์ผลงาน 
  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer review 
   - 
  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
 - 
 

ประสบการณ์สอน 
 1.  พฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.  การจัดการการขาย 
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ภาคผนวก ซ   
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
อาชีพ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  นักการตลาดออนไลน์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พนักงานด้านการตลาดภาครัฐหรือเอกชน  นักสื่อสารการตลาด 
นักประชาสัมพันธ์  นักพัฒนาธุรกิจและงานขาย นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
1. ก าหนดแผนการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้าน 
การตลาดและบรหิารธุรกจิ และคณุธรรม
จริยธรรม 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศหรือโปรแกรม
ส าเรจ็รูปมาประยุกต์ใช้ในงานการตลาด
และ การตัดสินใจทางการตลาด 
 

 
1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ศาสตร์การตลาดและ
บริหารธรุกิจ  
2. การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด  
3. จัดปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทางตลาด 

 
1. แบบทดสอบ แบบฝึก
ปฏิบัต ิ 
2. รายงาน กรณีศึกษาทาง
ตลาด 
3. ทดสอบการใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทางตลาด  
 

 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60  
  

 

ทักษะ (Skill) 
1. วิเคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด 
 
2. ก าหนดแผนการตลาด 

 
1. ทดสอบการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด 
2. จัดท าแผนการตลาด  

 
1. กรณีศึกษาทางการตลาด 
 
2. การน าเสนอแผนการ
ตลาด 

 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

 

คุณลักษณะ  
(Characteristics/Traits) 
1. มีทักษะการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ส าหรับการวางแผนการตลาด 
 

 
 
1. ฝึกปฏิบัติการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 
 
1. จ าลองสถานการณ์  
2. รายงานฉบับสมบรูณ ์

 
 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60   
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
งานการตลาด 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับงานการตลาด 
2.มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย คณุธรรม จรยิธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

 
1. ทดสอบความรูด้้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย 
คุณธรรม จรยิธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2. การมอบหมายงานเกีย่วกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 
1. แบบทดสอบ 
 
 
 
 
2. รายงานฉบับสมบรูณ ์
 

 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
 
 
 
2. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 

 

ทักษะ (Skill)  
1. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยดีิจิทลัหรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในงาน
การตลาดและ การตัดสินใจทางการตลาด 
 
2. วิเคราะห์การเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทลัให้เหมาะสมกับเครื่องมือ
ทางการตลาด 
 

 
1. ทดสอบปฏิบัติใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยดีิจิทัลหรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
การตลาด  
2. ทดสอบการวิเคราะห์การ
เลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับ
เครื่องมือทางการตลาด   

 
1. ทดสอบการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
2. รายงานหรือโครงงาน
ฉบับสมบรูณ์ ผลงานเชิง
ประจักษ ์

 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60   
 
 
2. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 
 

 

ด้านคุณลักษณะ  
(Characteristics/Traits) 
1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในงานการตลาด  

 
 
1. ผลงานความคดิสร้างสรรค์
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
งานการตลาด 

 
 
1. รายงานฉบับสมบรูณ์และ
ช้ินงานเชิงประจักษ ์

 
 
1. ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 
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ภาคผนวก ฌ 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสขุ        
00-011-001 ฟุตบอล 1(0-2-1) 10 20 25 30 15 100 
00-011-002 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-003 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-005 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-006 ตะกร้อ 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-007 แบดมินตัน 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-008 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-009 ฟุตซอล  1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-010 เทนนิส   1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-011-011 กอล์ฟ   1(0-2-1) 10 20 20 30 20 100 
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 

1.2 กลุม่วิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย        
00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทีม 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-004 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-007 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้ 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 

1.3 กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร        
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6) 10 20 20 25 25 100 
00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 
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ปัญญา 
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ทักษะ
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ระหว่างบุคคล

และความ
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 
00-035-009 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 10 20 20 25 25 100 

1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
04-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
04-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
04-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
04-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-047-003 ยาและสารเสพตดิ 3(3-0-6) 10 20 25 30 15 100 
00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว  3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-047-005 ปรากฏการณส์ าคัญทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
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00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภาพชีวติ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวตักรรม 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-048-002 การจัดการนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 
00-048-003 การพัฒนาทกัษะการคดินอกกรอบ 3(2-2-5) 10 20 25 30 15 100 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        
2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        
05-111-101 การบัญชีในงานธุรกิจ   3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-311-002 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 10 50 20 10 10 100 
05-311-003 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-311-104 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-311-209 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 10 50 20 10 10 100 
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 10 25 35 10 10 100 
05-411-202 การแสดงแผนภาพข้อมลู 3(2-2-5) 10 25 35 10 20 100 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ        
05-211-102 ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-103 การจัดการผลิตภัณฑ์และก าหนดราคา 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-205 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-306 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-307 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-308 การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ ์ 3(2-2-5) 10 40 30 10 10 100 
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05-211-413 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการทางการตลาด 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-414 สัมมนาการตลาด 2(1-2-3) 30 30 20 10 10 100 
05-212-201 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณทางการตลาดด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป 
3(2-2-5) 10 20 30 10 30 100 

05-212-302 การตลาดดจิิทัล 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-212-303 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 10 30 30 20 10 100 
05-212-304 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-213-301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด 2(240) 10 30 20 30 10 100 
05-213-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 10 30 20 30 10 100 
05-213-403 โครงงานทางการตลาด 3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-213-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-213-405 การฝึกงานทางการตลาด  3(320) 10 20 30 30 10 100 
05-213-406 สหกิจศึกษา 6(640) 10 20 30 30 10 100 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก        
05-211-309 การตลาดเพื่อการสรา้งธุรกิจใหม ่ 3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-211-310 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-311 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-312 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 3(2-2-5) 10 40 30 10 10 100 
05-211-415 การจัดการการขายสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-211-416 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุทางการตลาด 3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-211-417 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 10 40 30 10 10 100 
05-212-305 การตลาดสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 10 30 20 10 10 100 
05-212-306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม  3(2-2-5) 10 40 30 10 10 100 
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05-212-307 การตลาดเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-212-308 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการตลาด  3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-212-409 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 10 30 40 10 10 100 
05-212-410 การสร้างร้านและการขายออนไลน์ 3(2-2-5) 10 30 20 20 20 100 
05-212-411 การตลาดผ่านกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิด 3(2-2-5) 10 30 20 20 20 100 
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ภาคผนวก ญ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 
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ภาคผนวก ฎ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และฉบับแก้ไข 
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ภาคผนวก ฏ  
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน 

ผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฐ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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