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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25431571100799
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 123 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3
คณะกรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การเห็ น สมควรให เ สนอหลั ก สู ต รต อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา เห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูประกอบการ/นักธุรกิจ
8.2 นักการตลาด/พนักงานฝายการตลาด/พนักงานฝายขาย
8.3 พนักงานฝายสื่อสารการตลาด/พนักงานฝายสื่อสารการตลาดออนไลน
8.4 พนักงานฝายวิจัยทางการตลาด
8.5 พนักงานฝายบริการลูกคา
8.6 พนักงานฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานการตลาด บริหารธุรกิจ หรือการดําเนินงาน
ภายในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
มหาวิทยาลัย
ป
1. นางปวีณา เจะอารง
อาจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2550
2546

2. นางอัปสร อีซอ
รองศาสตราจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

2540
2532

3. นายภูตรา อาแล
อาจารย

บธ.ม. (การจัดการ
การตลาด)
บธ.บ. (การบริหาร
อุตสาหกรรม)
M.M.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2545

International Islamic University
Malaysia ประเทศมาเลเซีย
International Islamic University
Malaysia ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2556

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว
อาจารย

B.B.A.
5. นางสาวสุธิดา เลขาวิจิตร
อาจารย

บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (การตลาด)

2548

2554
2550
2543

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจถือเปนฟนเฟองสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากขอมูลสถิติวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ป 2558 พบวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนกวารอย
ละ 99 ของธุรกิจทั่วประเทศ สําหรับธุรกิจในกลุมชายแดนภาคใตมีจํานวนผูประกอบการที่เปนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรอยละ 99.9 และสงผลตอการจางงานในพื้นที่เปนจํานวนรอยละ 97.6 ของ
การจางงานในธุรกิจกลุมชายแดนภาคใต มีแนวโนมอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการกระจายใน
หลายภาคสวน เชน ภาคการขายสง ขายปลีก และซอมแซมยานยนต ภาคบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคธุ ร กิ จ เกษตร ทั้ งนี้ รั ฐ บาลได ให ความสํ าคั ญกั บ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมในฐานะเป น
โครงสรางหลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยการสงเสริมธุรกิจในดานตางๆ ที่จําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการบมเพาะ
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ผูประกอบการรายใหม การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันทั้งดานการดําเนินธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพแรงงาน ใหพรอมรับมือกับโอกาสทางการตลาดที่
ผู บ ริ โ ภคในต า งจั ง หวั ดมี กํ าลั งซื้ อ ที่ เ พิ่ มสู งขึ้ น การพั ฒ นาบ ม เพาะด านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมการเปดรับนวัตกรรมและสินคาใหมในประเทศสูงขึ้น จึงมีความจําเปน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในตางจังหวัดที่ตองเขาใจถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากนี้รัฐบาลยังใหความสําคัญในเรื่องของการตลาดและการลงทุนในตางประเทศ (รายงาน
สถานการณ SME ป 2558 เขาถึงจาก www.sme.go.th)
อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อประโยชนตอการขยายธุรกิจ
ดั ง กล า วข า งต น หากแต ก ารพั ฒ นาผู ป ระกอบการในประเทศไทยยั ง คงมี อุ ป สรรค เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถแขงขันในตลาดไดอยางเสรี เพราะไดรับแรงกดดันจากธุรกิจรายใหญ
และผูประกอบการรายเล็กยังขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงไมสามารถขยาย
ธุ ร กิ จ ได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สํ านั กงานส งเสริ มวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมได เ สนอแนะ
มาตรการสงเสริ มเพื่ อการพัฒ นาศั กยภาพการขยายธุร กิจขนาดยอมสูขนาดกลางของไทย โดยให
ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการสรางทัศนคติและทักษะความสามารถที่จําเปนตอการเปน
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ (รายงานสถานการณ SME ป 2558 เขาถึงจาก
www.sme.go.th) ทักษะสําคัญสําหรับผูประกอบการในการบริหารธุรกิจใหสามารถสรางรายไดและ
ยอดขายแกธุรกิจ คือ ทักษะความรูความสามารถดานการตลาด ดังผลการดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ที่ดําเนินการโดยศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวา ผูประกอบการใน 7 จังหวัดภาคใตสวนใหญตองการพัฒนา
ทักษะดานการตลาดมากที่สุด และผูประกอบการบางรายยังระบุถึงความตองการบุคลากรที่มีทักษะ
ดานการตลาดมาทํางานในธุรกิจ สอดคลองกับผลการศึกษาความตองการและความจําเปนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ป 2559 พบวา หนวยงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ตองการบัณฑิตหรือบุคลากรดานการตลาดถึงรอยละ 87.5 และสนใจที่จะ
แนะนําใหพนักงานในหนวยงาน บุตรหลาน หรือคนรูจักเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดรอยละ 87.5 เทากัน และมีหนวยงานที่มีบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดในอดีตทํางานอยูรอยละ 62.5 ในจํานวนนี้หนวยงานคิดวาบัณฑิตของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดในอดีตดังกลาว มีทักษะความสามารถเหมาะสมกับความ
ตองการของหนวยงานรอยละ 80.0 ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ยังคงมี
ความจําเปนตอตลาดงาน หากแตควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหส อดคลองกับสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
จากรายงานสถานการณและผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจขางตน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ซึ่งถือเปนหลักสูตรที่ตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของทองถิ่นและประเทศโดยตรง จําเปนตองทบทวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในการสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ
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สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึง
การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแตละภูมิภาคของประเทศไทย ยอมมีสถานการณ
และความแตกตางกันตามเอกลักษณและวิถีชีวิตของคนในแตละพื้นที่ เชนเดียวกับลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีขอจํากัดดานสถานการณความไมสงบในพื้นที่
อยางตอเนื่องยาวนาน การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองทําควบคูกับการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยอาศัยความเขาใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
รวมถึ งการใช ประโยชนจ ากเอกลั กษณเ ฉพาะมาประยุกต ใช ในการพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ ดั งเช น ที่
ภาครั ฐ ไดกําหนดใหมียุ ทธศาสตร การสงเสริ มและพั ฒ นาศักยภาพธุร กิ จ สิ น ค าและบริ การฮาลาล
ป พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุมจังหวัด
ชายแดนใต ที่มีป ระชากรสวนใหญ นับถื อศาสนาอิสลามและมี วิถีการดํ าเนิ นชีวิ ตที่เ ปนเอกลั กษณ
โดยเฉพาะความเครงครัดในเรื่องการบริโภคสิ่งที่อนุมัติตามหลักการอิสลาม หรือที่เรียกวา “ฮาลาล”
ประกอบกับพื้นที่ในกลุมจังหวัดชายแดนใตมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ที่ไดรับโอกาสจากผูคา นัก
ลงทุ น และลู กค าที่ ห ลั่งไหลเข ามาทํ าธุร กิ จอย างต อเนื่อง อี กทั้ ง ยั งเป น ตลาดฮาลาลขนาดใหญ ที่
ดําเนินการสงออกผลิตภัณฑใหมุสลิมทั่วโลก เมื่อพิจารณาการบริโภคอาหารฮาลาลทั่วโลก พบวา
มีมูลคาสูงถึง 2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป ดังนั้น ไทยซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารของโลกและกลุม
จังหวัดชายแดนใตมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรที่ติดกับมาเลเซีย รวมถึงความตองการของผูบริโภค
ในมาเลเซียมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป จึงควรสรางโอกาสทางสังคม วั ฒนธรรม และการคาการลงทุนใน
มาเลเซียทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ใหเกิดขึ้นในอนาคต (โอกาสของ SMEs
ไทยสูตลาดมาเลเซีย ป 2558 เขาถึง www.sme.go.th)
ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ สิ น ค า และบริ ก ารฮาลาล
ป พ.ศ. 2559 – 2563 กําหนดแนวทางการพัฒนาที่เนนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิด
การดําเนินการที่เชื่อมโยงกันทุกภาคสวนทั้งระบบ สรางการยอมรับในมาตรฐานฮาลาลของไทย และ
เนนความเปนเอกภาพของทุกภาคสวน โดยใหความสําคัญตอกลไกดานหลักการทางศาสนาอิสลามที่
เกี่ยวของ รวมถึงระบบการผลิตและการตลาดที่สนับสนุนผูประกอบการใหผลิตตามมาตรฐานฮาลาล
ทั้ ง ภาคการผลิ ต และบริ ก าร ให มี คุ ณ ภาพสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ควบคูกับการทําตลาดฮาลาลเชิงรุกทั้งดานสินคาและบริการฮาลาล อยางไรก็ตาม แมวา
ประเทศไทยมี ยุ ท ธศาสตร ที่ เ อื้ อ ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค วบคู กั บ การพั ฒ นาสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมดั ง ที่ ก ล า วข า งต น หากแต ก ารพั ฒ นาผู ป ระกอบการในประเทศไทยยั ง คงมี อุ ป สรรค
เนื่องจากผูประกอบการรายเล็กไมสามารถแขงขันในตลาดไดอยางเสรี และผูประกอบการรายเล็กยัง
ขาดทั กษะความสามารถในการบริ ห ารจั ดการธุ ร กิ จ จึ งส งผลให ไม ส ามารถขยายธุ ร กิ จ ได อย างมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเสนอแนะมาตรการสงเสริมเพื่อ
การพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการไทยในอนาคต โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการศึกษา
และฝกอบรมมากที่สุด โดยการสงเสริมการสรางทัศนคติและทักษะความสามารถที่จําเปนตอการเปน
ผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง ทั ก ษะสํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการในการ
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บริ ห ารธุ ร กิ จ ให ส ามารถสร างรายได และยอดขายแก ธุ ร กิ จ คื อ ทั กษะความรู ค วามสามารถด า น
การตลาด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสงเสริมใหเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการบมเพาะจิตวิญญาณ
ความเปนผูประกอบการตั้งแตระดับประถมศึกษา (รายงานสถานการณ SME ป 2558 เขาถึงจาก
www.sme.go.th) สอดคลองกับผลการศึกษาความตองการและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ป 2559 พบวา มีนักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจเรียนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รอยละ 35.6 และสวนใหญไมแนใจรอยละ 54.4
จึงสะทอนถึงมาตรการของสํานั กงานส งเสริมวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมที่ สงเสริ มให เพิ่ ม
หลักสูตรตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป เพื่อบมเพาะและสรางการตระหนักรูถึงการเปนนักธุรกิจที่
สามารถสรางรายไดและยอดขายใหธุรกิจประสบความสําเร็จได นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา
คานิยมในการเลือกศึกษาตอกับสถาบันการศึกษาใกลบานยังคงมีมากถึงรอยละ 70.5 ซึ่งในจํานวนนั้น
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารอยละ 44.3 สวนสถาบันการศึกษานอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตมี
เพียงรอยละ 9.10 เทานั้น
จากรายงานสถานการณและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับทองถิ่นและประเทศ สงผลใหหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ตองทบทวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ที่ ใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมุงเนนการเสริมสรางพลังใหทุกภาค
สวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีคุณคา
และศักดิ์ศรี การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมอยางสําคัญ
ในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต การปองกันภัยจากการกอการราย อาชญากรรม และยา
เสพติด และการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผลการศึกษา
ความต องการและความจําเปน ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จ บัณฑิต สาขาวิ ชาการตลาด
ที่เ กิ ดขึ้ น ในข อ 11 ส งผลให ห ลั กสูตรบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณฑิ ต สาขาวิช าการตลาด พิจ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
12.1.1 การปรับปรุงจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกนจากเดิม 39 หนวยกิต ปรับลดเหลือ 33 หนวยกิต และกลุมวิชาเฉพาะดานจากเดิม 54
หนวยกิต ปรับลดเปน 45 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาเฉพาะดานบังคับ 33 หนวยกิต และวิชาเฉพาะ
ดานเลือก 12 หนวยกิต แตยังคงจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หนวยกิต
ทั้ งนี้ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณฑิ ตให มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด านการตลาดและมี เ วลาเรี ย นรู จ าก
กิ จ กรรมนอกห อ งเรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น สู โ อกาสการเป น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพการเป น นั ก การตลาดที่
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ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิ ต และการเปน ผูประกอบการที่ สามารถสรางยอดขายและ
รายไดใหกับตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไดในอนาคต
12.1.2 การปรับปรุงรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดาน สาระสําคัญจากสถานการณ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขางตน ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
สามารถนํามาปรับปรุงรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดาน มีดังนี้
1) การขยายตัวทางธุรกิจในภาคการขายสง ขายปลีก และภาคบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ไดพิจารณาควบคูกับผลการศึกษาความตองการ
และความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ป 2559 ที่พบวา
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ช าการตลาดบริ ก ารมากที่ สุ ด เป น อั น ดั บ แรก หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจึงยังคงวิชาการตลาดบริการและรายวิชาการจัดการการคาสง
และการคาปลีกไวเปนรายวิชาเฉพาะดานเลือก เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการขยายตัวทางธุรกิจใน
ปจจุบัน
2) การรับมือกับโอกาสทางการตลาดที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อและพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ไดพิจารณาควบคูกับผล
การศึ กษาความต องการและความจําเป นในการปรับ ปรุ งหลักสูตรบริห ารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิ ช า
การตลาด ป 2559 ที่พบวา ผูใชบัณฑิตสวนใหญใหความสําคัญกับวิชาพฤติกรรมผูบริโภคมากที่สุด
เปนอันดับแรก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงไดคงใหวิชาพฤติกรรมผูบริโภค
เปนรายวิชาเฉพาะดานบังคับเชนเดิม
3) การพัฒนาบมเพาะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากผูบริโภคมี
แนวโนมการเป ดรั บนวั ตกรรมและสิน คาใหม ๆ ในประเทศสูงขึ้ น หลักสูตรบริ หารธุร กิจบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด ไดพิจารณาควบคูกับผลการศึกษาความตองการและความจําเปนในการปรับปรุง
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด ป 2559 ที่ พ บว า ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญกับวิชาการตลาดดิจิทัลมากเปนอันดับตนๆ จึงไดปรับวิชาดังกลาวจากรายวิชาเฉพาะดาน
เลื อกเป น รายวิ ช าเฉพาะด า นบั ง คั บ และตั ด วิ ช าการตลาดทางตรงออก เนื่ อ งจากผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ให
ความสํ าคั ญในอั น ดั บ ท ายๆ และมี บ ทบาททางการตลาดน อยลงในป จ จุ บั น นอกจากนี้ หลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ยังคงวิชานวัตกรรมทางการตลาดใหเปนรายวิชาเฉพาะดาน
เลือกเชนเดิม เพื่อพัฒนาและบมเพาะบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การใหความสําคัญของการตลาดและการลงทุนในตางประเทศ และ
การมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ที่ไดรับโอกาสจากผูคา นักลงทุน และลูกคาที่หลั่งไหลเขามาทํา
ธุ ร กิ จ อย า งต อเนื่ อง หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด ได พิจ ารณาควบคู กับ ผล
การศึ กษาความต องการและความจําเป นในการปรับ ปรุ งหลักสูตรบริห ารธุร กิจ บัณฑิต สาขาวิ ช า
การตลาด ป 2559 ที่พบวา ผูใชบัณฑิตสวนใหญใหความสําคัญกับวิชาการตลาดระหวางประเทศมาก
เปนอันดับ ตนๆ หลั กสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิช าการตลาด จึงยั งคงวิชาการตลาดระหวาง
ประเทศให เ ป น รายวิ ช าเฉพาะด า นบั ง คั บ เช น เดิ ม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การส ง เสริ ม ในเรื่ อ งของ
การตลาดและการลงทุนในตางประเทศของภาครัฐตอไป
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5) การสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาประเทศ ตั้งแตระดั บ
ชุมชนทองถิ่น และการใชประโยชนจากเอกลักษณของชุมชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จาก
ความสําคัญของประเด็นนี้ จะเห็นไดวาสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
สินคาและบริการฮาลาล พ.ศ. 2559 – 2563 ของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด จึงไดปรับวิชาการตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน จากรายวิชาเฉพาะดานเลือก
มาเปนรายวิชาเฉพาะดานบังคับ เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
6) การสรางสังคมที่มีคุณภาพชีวิต การปองกันภัยจากการกอการราย
อาชญากรรม และยาเสพติ ด และการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และสร า งความมั่ น คงของฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล อม จากความสํ าคัญของประเด็ น นี้ จะเห็ น ได ว าสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผลการศึกษาความ
ตองการและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ป 2559
ที่พบวา ผูใชบัณฑิตสวนใหญใหความสําคัญกับวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมมากเปนอันดับ
ตนๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงยังคงรายวิชาดังกลาวใหเปนรายวิชาเฉพาะ
ดานเลือก เพื่อสงเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐตอไป
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากรายงานสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขางตน มีความเกี่ยวของกับ
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ ตาม
อัตลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค คือ เกงไอที มีจิตอาสา สู งาน และสื่อสารมลายูกลางได ควบคูกับ
พันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันไดแก การใหบริการวิชาการ แกสังคม การวิจัย
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การเสริ ม สร า งความ
สมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาองคกรคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาทองถิ่นจังหวัดชายแดนใตอยางแทจริง เหมาะกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ตองการเปนคลังปญญาแหงชายแดนใต

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน เปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปดโอกาสใหนักศึกษา
สาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด ต อ ง
ประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน
ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมิ นผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เรี ย นรู สู ก ารเป น นั ก การตลาดและผู ป ระกอบการมื อ อาชี พ ที่ เ ก ง เทคโนโลยี
เกงการสื่อสาร มีความคิดสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยธรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ตอบโจทยความตองการของทองถิ่น ในการสรางนักการตลาดและ
ผูประกอบการมืออาชีพที่สามารถประกอบการธุรกิจ และ/หรือพัฒนาธุรกิจและองคกรใหมีศักยภาพ
ทางการคาอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
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1.3.1 มุงพั ฒนาบั ณฑิตให มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งทางดานคุ ณธรรมและ
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางเชาวนปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีอัตลักษณสูการเปนนักการตลาดและผูประกอบการ
มืออาชีพที่เกงเทคโนโลยี เกงการสื่อสาร มีความคิดสรางสรรค และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) การดําเนินงานหลักสูตรใหมี
ม า ต ร ฐ า น ไ ม ต่ํ า ก ว า ที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
2) การดําเนินงานหลักสูตรให
สอดคล องกั บ ความต องการ
ของสถานประกอบการหรื อ
ผูใชบัณฑิตและบัณฑิต

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
1) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 1) รายงานผลการสํารวจความ
2) การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3) ประเมินผลการสํารวจเพื่อปรับปรุงการ 2)
รายงานผลการสํ า รวจ
ดําเนินงานหลักสูตร
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
3)
ผลการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
จากการสํารวจปญหาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
พบวา นักศึกษาประสบปญหาสําคัญ ดังตอไปนี้
2.3.1 คาใชจายระหวางการศึกษา
2.3.2 การปรับตัวกับรูปแบบการศึกษาที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง
2.3.3 การเรียนในบางรายวิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 การสงเสริมใหนักศึกษาหาประสบการณการทํางานที่สรางรายไดระหวางเรียน
2.4.2 การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและสงเสริมรุนพี่ใหคําปรึกษาชวยเหลือรุนนอง
2.4.3 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตรและการปรับพื้นฐานการ
เรียนในบางรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับ/ชั้นป

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา

2560

2561

2562

2563

2564

60
60
-

60
60
120
-

60
60
60
180
-

60
60
60
60
240
60

60
60
60
60
240
60

2563

2564

ระดับปริญญาตรี 4 ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ

งบประมาณที่ตองการ

2560

2561

คาธรรมเนียมการศึกษา คนละ 1,020,000 2,040,000
8,500 บาทตอภาคการศึกษา
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล คนละ
42,000
84,000
700 บาทตอป
รวมรายรับ
1,062,000 2,124,000

2562
3,060,000
126,000
3,186,000

4,080,000 4,080,000
168,000

168,000

4,248,000 4,248,000
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

งบประมาณที่ตองการ

2560

2561

2562

2563

212,400

424,800

637,200

849,600

849,600

424,800

849,600

1,274,400

1,699,200

1,699,200

424,800

849,600

1,274,400

1,699,200

1,699,200

2,124,000 3,186,000 4,248,000
120
180
240
14,160
14,160
14,160

4,248,000
240
14,160

1,062,000
60
14,160

2564

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 123 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประกอบดวย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
87
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
33
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
45
หนวยกิต
1) เฉพาะดานบังคับ
33
หนวยกิต
2) เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) วิชาบังคับเรียน
ไมนอยกวา
10
หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท า (โดยไม ตองเรียนวิ ชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of speaking and reading skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน

2

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life
2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
ไมนอยกวา

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

6

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

6

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

3120201
3120302
3122101
3123101
3123302
3124101
3126101
3126202
3126203
3129101
3132101

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ไมนอยกวา
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
บังคับเรียน
กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
Business Laws and Legal Environment
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบัญชีขั้นตน 1
Accounting 1
ภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
Economics for Business
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ

87
33

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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Software Package and Internet services for Business

3124102
3124203
3124205
3124207
3124209
3124312
3124313
3124321
3124422
3124423

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
1) เฉพาะดานบังคับ
พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
การตลาดระหวางประเทศ
International Marketing
การตลาดดิจิทัล*
Digital Marketing
การตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน*
Halal and Community Product Marketing
การจัดการการจัดจําหนาย
Distribution Management
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน*
Integrated Marketing Communication
การจัดการผลิตภัณฑและราคา
Product and Price Management
โครงงานการตลาด 1*
Marketing Project 1
โครงงานการตลาด 2*
Marketing Project 2
สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม*
Seminar in Innovative Marketing

45
33

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

3124424 การวิจัยการตลาด
Marketing Research
2) เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
3124204
การชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
หมายเหตุ การตลาดบริ
* หมายถึง รายวิ
Service Marketing
3124311 การจัดการกลยุทธการตลาด
Marketing Strategies Management
3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Social and Green Marketing
3124208 การสรางแบรนด

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
12

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3124314
3124315
3124316
3124317
3124318
3124319
3124320
3124210

Branding
นวัตกรรมทางการตลาด*
Marketing Innovation
การจัดการลูกคาสัมพันธ
Customer Relationship Management
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกตใชงานในดานการตลาด*
Software Package and Application for Marketing
การจัดการการคาสงและการคาปลีก
Wholesaling and Retailing Management
การจัดการการขาย
Sales Management
การจัดแสดงสินคาและกิจกรรมทางการตลาด
Merchandise Display and Marketing Event
จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด*
Marketing and Business Ethic

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3124425 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด
Marketing Field Experience and Cooperative Education
Preparation
และ
3124426 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด
Field Experience in Marketing
หรือ
3124427 สหกิจศึกษาการตลาด
Marketing Cooperative Education

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

9

หนวยกิต
3(270 ชัว่ โมง)

6(600 ชัว่ โมง)
6(600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ หนวยกิ ตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
หลักการตลาด
3(3-0-6)
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3124101
3126101
3129101
3132101

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3120201
3122101
3126203
3124102

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
การบัญชีขั้นตน 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมผูบริโภค
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123101
3123302
3126202
3124203

ภาษีอากรธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การจัดการการดําเนินงาน
การตลาดระหวางประเทศ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3124205
3124207
3124209

การตลาดดิจิทัล
การตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน
การจัดการการจัดจําหนาย

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
3124313 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3120302 สถิติธุรกิจ
3124321 โครงงานการตลาด 1
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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รวม

15 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจ 3(270 ชั่วโมง)
ศึกษาการตลาด
โครงงานการตลาด 2
3(2-2-5)
สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม
3(2-2-5)
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
รวม
12 หนวยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

3124425
3124422
3124423
3124424

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600 ชั่วโมง)

สหกิจศึกษาการตลาด
รวม

6(600 ชั่วโมง)
6 หนวยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
3124426
หรือ
3120427
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1) บังคับเรียน
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และวิ จ ารณ อ ย า งมี เ หตุ ผ ล ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและแนวทางการแก ไ ขการใช ภ าษา
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม และมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ สั ง คมในการใช ภ าษาไทย
ในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of
language in formal and information communication, conducting informative
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing
ethics and awareness of Thai society
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลั กเกณฑ และพั ฒ นาทั กษะการพู ดและการเขี ยน เพื่ อให พูดและเขีย นไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน น
การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak and
write effectively, practice of speaking both individual and groups and
criticizing for improvement, practice of plot writing, essay and article
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing
and practice in criticizing
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development

2(1-2-3)
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น
การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนา
การสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking,
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, leavetaking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information
giving, talking on the telephone and expressing opinion; development of
skills in using tools and resources for communicative study such as
dictionary, article and newspaper and information technology for
communicative development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะ
การฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily life
such as greeting, saying thanks and simple introduction emphasizing on
listening and speaking skills

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษามลายู ด า นการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข องกั บ ชี วิ ตประจํ าวั น ฝ ก การอ านออกเสี ย งคํ า ภาษามลายู ให ถูกต อ ง
ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต า งๆ เช น การแนะนํ า ตนเอง
การกล าวทั กทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํ า การติ ดตอสอบถามข อมู ลทั้ งในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing skills
in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of
Melayu conversations in different situations ; self-introduction, greeting,
leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally and
internationally as well as practice of simple sentence writing
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขา
อาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากล
ที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to
working performance and career fields, studying on customs and traditions
of English speaking countries including appropriate social etiquette
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝ กทั กษะ พั ฒ นาการใช ภ าษาไทยด านการฟง การพู ด การอ านและการเขี ย น
เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชี พตลอดจนการนําเสนอข อมูล การใหความรู การวิ เคราะหขอคิดเห็ น
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณ
ตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening, speaking,
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic
research effectively and be able to use in various situations which is
beneficial to the career and daily life
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) เลือกเรียน
จากรายวิชาดังตอไปนี้

ไมนอยกวา

2 หนวยกิต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและ
การเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอาน
และการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors which
affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and
comparing the words that are usually incorrectly in read and written,
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct
reading and writing Thai words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English,
practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading
newspapers, advertisements, and websites
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน โดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษ
ที่ ถู ก รู ป แบบและหน า ที่ เ พื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ด า นการศึ ก ษาและอาชี พ เช น
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different fields
and development of writing skill emphasizing on correct forms and
functions for educational and career purposes such as writing a letter,
filling in an application form, writing a report, etc.
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu

2(1-2-3)
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ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค
พื้น ฐานเขาด วยกั นและศึ กษาสํ านวนภาษามลายู ฝ กนําเสนอขอมู ลในเชิ งให ความรู
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions,
practice of giving information and expressing opinions in accordance with
social context application
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and
speaking skills and be able to apply in communicating with native
speakers
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขี ย น เพื่ อความเข า ใจเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปในชี วิ ตประจํ าวั น ให ส ามารถประยุ กต ใ ช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice
of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality
in daily life and be able to apply in communicating with native speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

English for Communication 2

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริง
ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and writing
English through real situations in related careers; practice of thinking skills,
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future
career
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้ งกายและใจ การมองโลกเชิ งบวกเห็ น
คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุ วั ฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการอยู ร ว มกั น
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self -appreciated and also other surroundings, multicultural
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful
coexisting in society
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน
การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการ
ในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective,
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas,
techniques, and methods in creating and applying to real life situations
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

2(1-2-3)
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ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
แหล ง สารสนเทศและการเข า ถึ ง แหล ง สารสนเทศ วิ ธี ก ารแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long learning,
information sources and accessing, information searching and collecting
method for self-access learning, presenting finding results by using
standard forms and steps
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ในสั งคมป จ จุ บั น กั บ โลกวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนํ า เอาความจริ ง และหลั ก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต ใ ช
ในการแก ป  ญ หาและพั ฒ นาป ญญา ชี วิ ตและสั ง คม การพั ฒ นาคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ตาม หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติ สุขและสังคมที่มีสั นติ ภาพ การเรีย นรู โลกทั ศน
แบบต างๆ การวิ เ คราะห ข  อดี และข อเสี ย ของโลกทั ศน แต ล ะอย า ง เพื่ อจะได รู  จั ก
แสวงหาความจริ ง และความหมายของชี วิ ต ที่ ถู ก ต อ งดี ง าม เพื่ อ ความเป น มนุ ษ ย
ที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and information
technology, applying truth and religious in problem solving and
intellectual developing, life and society, moral and ethics development
based on religious precepts, peaceful life and society, different
worldview perception, advantages and disadvantages analyzing of
worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a perfect
human being and leading to a peaceful life and society
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบ ตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ตน
กระบวนการเกิ ดและพัฒ นาตน การพั ฒ นาสติป ญญา ความฉลาดทางอารมณ และ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม และการบริหารความขัดแยง
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Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence and
ethics development, prevention and stress managing, human relations
creating, teamwork and conflict managing
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง พฤติ ก รรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ
คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคย
และนํ า เข า สู ค วามซาบซึ้ ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ประสบการณ ข องความซาบซึ้ ง
ทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences
in science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and
movement perception towards visual arts, arts, music arts and
performance through perception process of value, recognition, familiarity
which lead to appreciation and obtaining experiences of aesthetic
appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai
society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ระบวนการจั ด การ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
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Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(2-0-4)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสํ าคั ญของทั กษะชี วิ ต รวมถึ งองค ป ระกอบที่ สํ าคั ญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก
การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด
รวมทั้ งการให ความสําคั ญของการมี จิ ตสาธารณะและการสรางจิตสํ านึ กสาธารณะ
เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important elements
of life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative
thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence;
development of interpersonal relationships and communication, selfmanagement skills and stress management; emphasis on public
mindedness and public consciousness in order to be peaceful
coexistence

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับ
การวิ เ คราะห การประเมิ น สถานการณ ความคิ ด สร า งสรรค ความเห็ น ใจผู อื่ น
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผอนคลายความตึงเครียด
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Significance and elements of living skills in new societies concerning
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social
responsibilities, human relations and communication; decision making
and problem solving in daily life; emotional and stress management;
activities for stress relief
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณ ทางสั งคม วั ฒ นธรรมทองถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย ความสํ าคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ
เพื่ อสร างความสั มพัน ธ ร ะหว างบุ คคลและชุ มชน การพั ฒ นาตนเพื่ อความก าวหน า
ในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious principles
application to life and career

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย
การเชาซื้อ บัญชีรับ-จายภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to
apply in daily life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development

2(1-2-3)
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วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment; health
promotion for life quality development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ ก ต ใ ช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with
ethics in using information system and its security system

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน
อุ ป กรณ ไ ฟฟ า หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ประเภทต า งๆ พลั ง งานในการ
ดํ ารงชี วิ ต ระบบการทํ า งานของอวั ย วะต างๆ ของมนุ ษย พั น ธุ กรรม สารเคมี ที่ใ ช
ในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity generation,
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of
electrical devices, energy for living; human organ systems, heredity;
chemical using in daily life; using microorganism in food industries;
agricultural and industrial production management with heat, cold,
radiochemical, packaging and storage
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)
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กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธกี ารจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต โดยการเล น กี ฬ าและการละเล น พื้ น เมื อ งในท อ งถิ่ น พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits
to body, emotion and society; injury prevention from sports and basic
first aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and
traditional games; personality development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
บังคับเรียน
33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Business Laws and Legal Environment
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาที่การดําเนินงานและ
การยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรูปแบบอื่นๆ กฎหมายวาดวย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย ได แก ซื้อขาย เช าทรัพย เชาซื้อ จ างแรงงาน ค้ําประกั น
จํานอง จํ านํ า ตั วแทน นายหน า ประนีป ระนอมยอมความ ตั๋ว เงิน ประกั นภั ย และ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว
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Law and practices with regard to establishment, authority on
operation and abolishment of ordinary partnership, registered business
ordinary partnership, limited partnership, limited company, public limited
company , and others, law of person, justice act, contract as well as
general principles of specific contract regarding to Civil and Commercial
Code such as trade, renting, hire- purchasing, employment, guarantee,
mortgage, pledge, agency, broker, compromising, bill, insurance, and the
Act of Promulgating Liability for misuse of cheque, the Securities and
Exchange Act, and also the Foreign Business Act

3120302 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนําเสนอ
ข อ มู ล ในรู ป แบบต า งๆ การแจกแจงความถี่ การสุ ม ตั ว อย า ง การวั ด แนวโน ม เข า สู
สวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใชพารามิเตอร
และไมใชพารามิเ ตอร การวิเ คราะหส มการถดถอยเพื่ อพยากรณ แนมโน มทางธุร กิ จ
การวิเคราะหสหสัมพันธ การใชเลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาสถิติตางๆ
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Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods, data
collecting and data presenting in various forms, frequency distribution,
sampling, measurement of central tendency, measurement of dispersion,
probability, estimation, hypothesis testing, chi-square test, ANOVA
testing, parametric and nonparametric testing, regression analysis for
business trends forecasting, correlation analysis, using indices,
application of statistics in business as well as software using for data
analysis and comparing statistical value
3122101 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ประวัติ
ของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี หลักการและ
วิธี การบัน ทึ กบั ญชีตามหลั กการบั ญชีคู การบัน ทึ กบั ญชีตามวงจรบั ญชี การบั น ทึ ก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํา
งบทดลอง การปรั บ ปรุ ง และป ด บั ญ ชี กระดาษทํ า การ งบการเงิ น สํ า หรั บ กิ จ การ
ใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา
Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting
information, history of accounting profession, concept and regulations of
accounting, accounting principles and methods according to doubleentry system, accounting entry according to accounting cycle,
accounting records through ledger account, trial balance preparation,
adjusting and closing account, work sheet, financial statement for service
and trade business
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร
และภาษี อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งอั น ได แก ภาษี เ งิ น ได บุ คคลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได นิ ติบุ คคล
ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี เ งิ น ได หั ก ณ ที่ จ า ย ภาษี ศุ ล กากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป และภาษีทองถิ่น
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Criteria, assessment process, and tax collection according to the Tax
Code and other related taxes including personal income tax, corporate
income tax, VAT, Specific Business Tax, non - resident withholding tax,
tariff, excise tax, revenue stamp and local taxes
3123302 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3122101 การบัญชีขั้นตน 1
Pre-requisite
: 3122101 Accounting 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมาย
และความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงิ น ทุ น การจั ด หาเงิ น ทุ น มาเพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น การของธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห แ ละ
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน
คาของทุน นโยบายเงินปนผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Scope and nature of the role of finance in business, the goals and
priorities of the financial business focusing on a better understanding of
the basic principles on the allocation of funds, funding for the operation,
financial analysis and planning, project consideration, financial Market,
financial structure of the capital dividend policy and management of
financial risk
3124101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการตลาด แนวทางการศึ ก ษาวิ ช าการตลาด
แนวความคิ ด การจั ดการทางการตลาด สภาพแวดล อมทางการตลาดพร อมวิ ธี การ
วิเคราะห เปาหมายธุรกิจ แรงจูงใจผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายสินคาและธุรกิจบริการ จรรยาบรรณ
ทางการตลาด
Meaning and significance of marketing, approaches of marketing,
marketing management concept, analysis marketing environment and its
analysis, business goals, consumer motivation, consumer behavior,
market types, marketing mix for goods and service business, marketing
ethics
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management

3(3-0-6)
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หลั ก การพื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ รู ป แบบในการประกอบธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการบริหารธุรกิจ ใน
ดานการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองคการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษาการประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Basic principle of business, form of business, type of business,
environment and business risks, major function of business management
in marketing, production, finance and accounting, organization
administration, human resource administration, organizational behavior,
application of sufficiency economy on business administration and ethics
of business
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผัง
กระบวนการ การพยากรณ การวางแผน การจั ด การคุ ณ ภาพ การบํ า รุ ง รั ก ษา
การจัดการสินคาคงคลัง และระบบคลังสินคา เครื่องมือและเทคนิค ความรูพื้นฐานของ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ ดานการผลิตสินคาและ
บริการ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Meaning, significance, concept, location, design and process layout,
forecasting, planning, quality management, maintenance, inventory
management, warehouse system, equipment and techniques, basic
knowledge of computer program for management and implementation,
strategy of production and service and the logistics management and
supply chain
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและขั้ น ตอนในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย การวิ เ คราะห ง าน
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
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Background, theory and principle of human resource management,
scope of responsibility and process of human resource management,
work analysis, manpower planning, selection, training, development,
performance assessment, current performance evaluation system,
information for human resource management and business ethics and
social responsibility
3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
การประยุ กตห ลักและทฤษฎี เศรษฐศาสตร เพื่ อใช ในด านธุร กิ จ พฤติ กรรมผู บ ริโ ภค
การผลิ ต การตลาด รายได ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น การคลั ง การค า ระหว า ง
ประเทศ วัฏจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
Application principle and theory of economics on business, customer
behavior, production, marketing, national income, monetary policy, fiscal
policy, international trade, business cycle and the study of economic
impact
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Internet services for Business
การพิ มพเ อกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร การประยุกต
โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํ านวณ โปรแกรมนํ าเสนอ
ผลงาน ระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต และการประยุ ก ต ใ ช ใ นงาน การนํ า โปรแกรม
สําเร็จรูปบนอุปกรณเคลื่อนที่มาใชในงานธุรกิจ
Thai and English typing through computer, application of computer
application on document management, calculating program, presentation
program, internet network and its application, the use of application from
mobile equipment for business

รหัสวิชา
3124102

2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) เฉพาะดานบังคับ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior

45 หนวยกิต
33 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

123

ความหมายและความสํ า คั ญ ของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค การแบ ง กลุ ม
ผูบริโภค ปจจัยปจเจกชนและปจจัยแวดลอมที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภค แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคในบริบทพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต การกําหนดกลยุทธทางการตลาด
Meaning and significance of consumer behavior, consumer
segmentation, individual and environmental factors affecting the
decision to consumer, consumer behavior trends, consumer
behavior in southern border provinces context, marketing
strategies
3124203 การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลั กการ แนวความคิ ดและทฤษฎี ทางการตลาดที่ นํ า มาใช กับ การค า
ระหวางประเทศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดระหวางประเทศ
ที่มีผลตอการดําเนินงาน การขยายตลาดระหวางประเทศ การแบงสวนตลาด
การเลื อ กตลาดเป า หมาย การกํ า หนดตํ า แหน ง ผลิ ต ภั ณ ฑ การวิ เ คราะห
คูแขงขันและพันธมิตร การกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดระหวาง
ประเทศ การจัดการและการควบคุม กรณีศึกษาการตลาดระหวางประเทศใน
จังหวัดชายแดนใต
Principles concept and theory of marketing applying to
international trade, analysing international marketing
environment affecting operations, expanding international
market, market segmentation, market targeting and product
positioning, competitor and partner analysis, strategies of
international marketing mix, management and control,
international marketing case studies of southern border provinces
3124205 การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ความสํ าคั ญ ของการตลาดดิ จิ ทั ล แนวความคิ ดของ
การตลาดดิจิทัล การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภค กลยุ ท ธ ก ารสื่ อสารการตลาดดิ จิ ทั ล ได แ ก การโฆษณาออนไลน
การตลาดโดยใชอีเมล การตลาดโดยใชเ นื้อหา การตลาดด วยสื่อเครือขาย
สั งคมออนไลน การตลาดโดยใช วิ ดีโ อ การตลาดผ านโทรศั พ ท มือถื อ และ
การวิเคราะหและประเมินผลการสื่อสาร จรรยาบรรณการตลาดดิจิทัล
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Digital economy, significance of digital marketing, concept of
digital marketing, analysis of marketing environment and
consumer behavior, digital marketing communication strategies
such as online advertisement, e-mail marketing, content
marketing, social media marketing, video marketing, mobile
marketing, analysis and evaluation of communication results,
digital marketing ethics
3124207 การตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน
3(3-0-6)
Marketing in Halal and Community Products
แนวความคิ ด และหลั ก การผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาลและผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน
แนวโนมของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮาลาลสําหรับอุตสาหกรรมผลิต
สินคาและบริการ การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑฮาลาล
และผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา การจั ด จํ า หน า ย และ
การส ง เสริ ม การตลาด การประยุ ก ต ก ารตลาดกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาลและ
ผลิตภัณฑชุมชนตามบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
Concept and principles of halal and community products,
halal industry trends, halal marketing for goods and service
indusstries, analysis of marketing opportunities for halal and
community products, product price place and promotion
management, marketing application on halal and community
products of southern border provinces context
3124209 การจัดการการจัดจําหนาย
3(3-0-6)
Distribution Management
ความหมายของการจัดการการจัดจําหนาย องคประกอบการจัดจําหนาย
บทบาทของผูจัดการการจัดจําหนาย ความสําคัญของ การจัดการการจัด
จําหนาย ประเภทและโครงสรางชองทางการจัดจําหนาย ประเภทคนกลาง
การประเมินทางเลือกชองทางการจัดจําหนาย การกระจายสินคา บทบาทและ
ความสําคัญของการกระจายสินคา กิจกรรมหลักของการกระจายสินคาและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการกระจายสินคา
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Meaning of distribution management, elements of
distribution, roles of distributors, significance of distribution
management, types and structures of distribution channels,
middleman types, evaluation of distribution channels,
distribution, roles and significance of distribution, primary
activities of distribution and decision on distribution
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
ความสําคัญและองคประกอบของการสื่อสาร การกําหนดตลาดเปาหมาย
เครื่ องมื อในการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม และแบบ
สมัยใหม การประยุกตเทคโนโลยีในการสื่อสารการตลาดแบบผสมสาน การ
วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การทดสอบและการประเมินผล
จรรยาบรรณดานการสื่อสารการตลาด
Significance and elements of communication, market
targeting, tools of traditional and modern integrated marketing
communication, applying technology for integrated marketing
communication, planning integrated marketing communication,
testing and evaluation, marketing communication ethics

3124313 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(2-2-5)
Product and Price Management
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภัณฑ การวางแผน
การจัดการผลิตภัณฑและราคา สวนประสมผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
การออกแบบและบรรจุภัณฑ ตรายี่หอ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคา การตัดสินใจเรื่องราคา
กลยุทธในการตั้งราคา
Roles and responsibilities of product management, product
and price management planning, product mix, product life cycle,
packaging and design, branding, product positioning, new product
developmens, factors influencing pricing, pricing decision, pricing
strategy
3124321 โครงงานการตลาด 1

3(2-2-5)
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Marketing Project 1
ความหมายและความสําคัญของโครงงานการตลาด องคประกอบและ
วิธีการเขียน การเลือกหัวขอโครงงานการตลาด แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ตลาด การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการทําโครงงานการตลาด การจัดทํา
โครงงานการตลาด และนําเสนอจนไดรั บอนุ มัติจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
Meaning and significance of marketing project, elements and
writing strategies, selecting topics of marketing project, concept
and theoriesin marketing, collecting and analysing data for
marketing project, drafting marketing project and presenting for
approval by curriculum committee team

3124422 โครงงานการตลาด 2
3(2-2-5)
Marketing Project 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3124325 โครงงานการตลาด 1
Pre-requisite
: 3124325 Marketing Project 1
การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑและธุรกิจตามแผนโครงงานการตลาด 1
การควบคุ ม และการประเมิ น ผล การจั ด ทํ า รู ป เล ม รายงานผลการดํ า เนิ น
โครงงานการตลาด และการนําเสนอผลการดําเนินโครงงานตอคณะกรรมการ
หลักสูตร
Product and businesss development operations according to
Marketing Project 1 course, control and evaluation, binding and
presenting the overall operation of marketing project to
curriculum committee team
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม
Seminar in Innovative Marketing

3(2-2-5)

127

การวิเคราะหและแกปญหาทางการตลาดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจประเภท
ตางๆ แนวทางการแกไขปญหา ปจจัยตางๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จและ
ความลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาด การนําผลจากการวิเคราะห
ปญหาและความรูดานทฤษฏีทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที่นาสนใจทาง
การตลาด เพื่อวางแผนการตลาดเชิงนวัตกรรม แนวทางปฏิบัติเพื่อแกปญหา
โดยใช ก ารวิ เ คราะห แ ละอภิ ป รายกรณี ศึก ษาหรื อ สถานการณ จ ริ งในพื้ น ที่
การบู ร ณาการและสร า งสรรค เ ครื่ อ งมื อ การตั ด สิ น ใจทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ การศึกษาดูงานหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเรียนรูจาก
นักธุรกิจจริง
Analysis and problem solving in marketing innovation in
various kinds of business, problem solving guidelines, various
factors to success and failure in marketing operations,
investigating the results of problem analysis and knowledge in
marketing theories to seek for interesting aspects for marketing
innovation planning, practical guidelines to problem solving by
analysis and discussion approaches of case studies or real
situations, integrating and creating decision-making tools of both
quantitative and qualitative methods, visiting or exchanging
experiences from real businessmen
3124424 การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยการตลาดที่มีตอธุรกิจ ประเภท
ของการวิ จั ย การตลาด จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การเขี ย นข อ เสนอการวิ จั ย
การตลาด ปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนากลยุทธการตลาดจาก
ผลการวิจัย
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Meanings and significance of research in marketing towards
business, types of research in marketing, ethics of researcher,
writing research proposal, research problems, literature review,
research methodologies, data analysis and discussion, marketing
strategic developments from research findings

2) เฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3124204 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของการตลาดบริ ก าร ประเภทของ
การตลาดบริการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด นโยบายภาครัฐ
ในการส งเสริ มธุ ร กิ จ บริ การและการท องเที่ ย ว การกํ าหนดกลุ มลู กค าและ
พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับการตลาดบริการ การวางแผนสวนประสมการตลาด
บริ ก าร การวิ เ คราะห แ นวทางแก ป ญ หาทางการตลาดของธุ ร กิ จ บริ ก าร
แนวโน ม ของการตลาดเพื่ อ การบริ ก ารและการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนใต
Meanings and significance of service marketing, types of
service marketing, analysis of marketing environment,
government policies in promoting service and tourism business,
targeting customers and consumer behavior for service marketing,
planning of services marketing mix, analysis of problem solving
guidelines in marketing of service business, marketing trends for
service and tourism in southern border provinces
3124311 การจัดการกลยุทธการตลาด
Marketing Strategies Management

3(2-2-5)
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ความหมายและความสํ าคัญของการจัดการกลยุทธการตลาด การจั ด
องค การโดยใช การจั ดการกลยุ ทธ การตลาด การวางแผนกลยุ ทธ การวาง
กลยุ ท ธ ร ะดั บ องค ก าร การวางกลยุ ท ธ ร ะดั บ ธุ ร กิ จ การวางแผนกลยุ ท ธ
การตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชสวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ
(TOWS Matrix) เพสต (PEST) โมเดลไฟวฟอรส (Five Forces Model) เอส
ทีพี (STP) และกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
Meanings and significance of strategic marketing
management, organizational management with strategic
marketing management, strategic planning, strategic organization,
strategic business, strategic marketing, environment SWOT
analysis, TOWS Matrix, PEST, Five Forces Model, STP, marketing
mix strategies
3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Social and Green Marketing
แนวความคิดการจัดการการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดการ
ธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมและสิ่งแวดลอม การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาดเพื่อสังคม พฤติกรรมผูบริโภคที่คํานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดลอม การวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม การจัด
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Concepts of societal and green marketing management,
green business management, corporate social and environmental
responsibility, analysis of marketing environment for society,
consumer behavior based on society and environment, marketing
planning for society and environment, conducting activities of
societal and green marketing
3124208 การสรางแบรนด
3(2-2-5)
Branding
ความหมายและความสําคั ญของแบรนด แนวคิ ดแบรนด การกําหนด
กลุมเปาหมาย วิธีการสรางแบรนด การออกแบบแบรนด การสรางเอกลักษณ
ของแบรนด การทดสอบและประเมินผลแบรนด ปจจัยแหงความสําเร็จและ
ความลมเหลวในการสรางแบรนด การวิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสราง
แบรนด
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Meanings and significance of brand; brand concepts,
targeting, branding, brand design and brand identity; testing and
evaluating brand; success and failure factors to creating brand;
analysis of branding case studies
3124314 นวัตกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Innovation
ความหมายของนวัตกรรมทางการตลาด องคประกอบของนวัตกรรมทาง
การตลาด ประโยชนของนวัตกรรมทางการตลาด การใชความคิดสรางสรรค
เปนฐานในการแกปญหาและตอบสนองความตองการของผูบริโภค การพัฒนา
สวนประสมทางการตลาดเชิงนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมทางการตลาด
Meanings of marketing innovation, elements of marketing
innovation, benefits of marketing innovation, use of creative
thinking based on solving problems and responding consumer
needs, development of innovative marketing mix, case studies of
marketing innovation
3124315 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ ขั้ น ตอนการ
จั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ เทคนิ ค
การประเมินผล
Principles and significance of customer relationship
management, process of customer relationship management,
tools of customer relationship management, evaluation
techniques

3124316 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion

3(3-0-6)
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หลักการและความสําคัญของการโฆษณา ธุรกิจงานโฆษณา การวางแผน
งานโฆษณา ประกอบด ว ย การกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค โ ฆษณา งบประมาณ
ขอมูล การสรางสรรคโฆษณา การใชสื่อ และการประเมินผลโฆษณา หลักการ
ประเภท วิธีการของการสงเสริมขาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาและ
การสงเสริมการขาย
Principles and significance of advertising, advertising business,
advertising planning: designating objectives and budgets,
information investigation, creating advertisement, utilizing
materials and advertising evaluation, principles, types and
promotion methods, laws related to advertising and sales
promotion
3124317 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกตใชงานในดานการตลาด
3(2-2-5)
Software Package and Application for Marketing
การทํางานและระบบฐานขอมูลในสํานักงานทางดานการตลาด การจัด
ฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการ
ดานการตลาดอัตโนมัติ หลักการวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบัน
ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเครือขาย ระบบที่ใชเชื่อมโยงในองคการ
ธุรกิจเพื่อการประยุกตในงานการตลาด
Operations and office database system in marketing,
database management with programming and software for
marketing automation, principles of using well-known software in
present, electronic database system and networks, linkage
system in business organization for marketing application

3124318 การจัดการการคาสงและการคาปลีก
3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing Management
ความหมาย ความสํ าคั ญ และหลั กการบริ หารธุ รกิ จค าส งและค าปลี ก
การเลื อกทํ าเลที่ ตั้ งของโครงการ การบริ หารบุ คคล การบริ หารการค าและ
ตราสินคา การจัดซื้อ การจัดการลูกคา การควบคุม และประเมินผล กฎหมาย
สําหรับการดําเนินงานธุรกิจคาสงและธุรกิจคาปลีก

132

Meanings, significance and principles of wholesaling and
retailing management, selecting project locations, personnel
management, trade and brand management, purchasing,
customer management, control and evaluation, laws of
wholesaling and retailing business
3124319 การจัดการการขาย
3(2-2-5)
Sales Management
กระบวนการขาย ศิล ปะการขาย จรรยาบรรณพนั กงานขาย บทบาท
ความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผูบริหารหนวยงานขาย การจัดรูปแบบ
และความสําคัญขององคการฝายขาย การบริหารบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการ
ขาย การควบคุ ม และการจู ง ใจพนั ก งานขาย การวางแผนการขาย การ
พยากรณการขาย การกําหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการ
ขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย
Sales process, salesmanchip and salesman ethics, roles,
responsibilities and scope of executive sales jobs, format and
significance of sales organization, personnel management in
related sales issues, control and salesperson persuasion, sales
planning, sales forecast, designating quota and sales budget,
sales territory, salesman performance evaluation
3124320 การจัดแสดงสินคาและกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Merchandise Display and Marketing Event
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และวิธีการจัดแสดงสินคาและการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสรางความสนใจจากกลุมเปาหมายและเพื่อใหธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงค
Meanings, significance, principles of holding merchandise
display and marketing event to attract targeted groups and to
meet the objectives
3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด
3(3-0-6)
Marketing and Business Ethic
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ จรรยาบรรณนั ก การตลาด
ความรั บ ผิ ดชอบของธุ ร กิ จ ต อสั งคม ประโยชน  แ ละลั กษณะของการตลาด
เชิ ง จริ ย ธรรม การวิ เ คราะห ก รณี ศึ กษาที่ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และ
การตลาด
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Concepts of business ethics; marketer ethics; corporate
social responsibility; benefits and features of ethical marketing;
analysis of case studies related to marketing and business ethics
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3124425 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 3(270ชั่วโมง)
การตลาด
Marketing Field Experience and Cooperative Education
Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา เทคนิ ค การสมั ค รงาน ความรู พื้ น ฐานในการ
ปฏิ บัติงานในสถานประกอบการ การพัฒ นาตนเองตามมาตรฐานวิ ชาชี พ
และอั ต ลั ก ษณ ข องสาขาวิ ช าการตลาด ได แ ก เทคโนโลยี การสื่ อ สาร
ความคิดสรางสรรค และคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะที่จําเปนตอ
การทํางาน ไดแก บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ และการทํางาน
เป น ที ม ะระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถานประกอบการ วิ ธี ก ารเขี ย น
รายงานและโครงงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการฝก
ปฏิบัติจริง
Principles, concepts, cooperative education process and
related rules, job application techniques, basic knowledge of
working in workplace, self-development following professional
autonomy and identity in marketing: technology,
communication, creativity and ethics, developments of needed
skills in working: personality, English, human relations and
teamwork, administrative systems of quality in workplace,
writing techniques for report and project work, techniques for
academic presentation with real practice
3124426 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด
Field Experience in Marketing

6(600 ชั่วโมง)
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วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3124425 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด
Pre-requisite
: 3124425 Marketing Field Experience and
Cooperative Education
Preparation
การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตางๆ และการทํารายงานการ
ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ทางการตลาดภายใต ก ารดู แ ลของพี่ เ ลี้ ย งแต ล ะ
หนวยงานและอาจารยที่ปรึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือไม
นอยกวา 16 สัปดาห
Actual practice in various kinds of sectors, report writing of
field experience in marketing under supervision of mentors of
each agency and advisor for at least 600 hours or 16 weeks

3124427 สหกิจศึกษาการตลาด
6(600 ชั่วโมง)
Marketing Cooperative Education
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3124425 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด
Pre-requisite
: 3124425 Marketing Field Experience and
Cooperative Education
Preparation
การปฏิบัติงานจริงในหนว ยงานประเภทตาง ๆ และการทํา โครงงาน
สหกิ จ ศึ ก ษาการตลาดภายใต ก ารดู แลของผู บ ริ ห ารแต ล ะหน ว ยงานและ
อาจารย ที่ป รึ กษาเป น เวลาไม น อยกว า 600 ชั่ ว โมง หรื อไม น อยกว า 16
สัปดาห
Actual practice in various kinds of sectors, project of
cooperative education in marketing under supervision of each
executive firms and advisor for at least 600 hours or 16 weeks
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2550 15
15
15
15
15
2546
ป
พ.ศ.

1. นางปวีณา เจะอารง
อาจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2. นางอัปสร อีซอ
รองศาสตราจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

2540
2532

12

12

12

12

12

3. นายภูตรา อาแล
อาจารย

บธ.ม. (การจัดการ
การตลาด)
บธ.บ. (การบริหาร
อุตสาหกรรม)
M.M.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2548

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2545

International Islamic
University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
International Islamic
University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2556

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว
อาจารย

B.B.A.
5. นางสาวสุธิดา เลขาวิจิตร บธ.ม. (การตลาด)
อาจารย
ศศ.บ. (การตลาด)

2554
2550
2543
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
2550 15
15
15
15
15
2546
ป
พ.ศ.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

1. นางปวีณา เจะอารง
อาจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2. นางอัปสร อีซอ
รองศาสตราจารย

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

3. นายภูตรา อาแล
อาจารย

บธ.ม. (การจัดการ
การตลาด)
บธ.บ. (การบริหาร
อุตสาหกรรม)
M.M.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2548

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว
อาจารย

B.B.A.
5. นางสาวสุธิดา เลขาวิจิตร
อาจารย
6. นายศิษฏธวัช มั่นเศรษฐวิทย
รองศาสตราจารย

บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (การตลาด)

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2550
2543

15

15

15

15

15

2541

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2545

International Islamic
University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
International Islamic
University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2556

Ph.D Organization Central Luzon State
Management
University
ประเทศฟลิปปนส
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
7. นายนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ Ph.D. Business
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย
Administration
MBA (Marketing) West coast University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยหอการคา
8. นางสาวเดียรนา แม็ง
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตตรัง

2554

2535
2530
2550
2537
2532
2559
2553
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ นามสกุล
1. นายอนุวัฒน ละมุล
2. นายการุณ ตวนปูเตะ
3. นายมูฮัมมัด หะยีดอเลาะ
4. นายอับดุลเลาะ เจะอุบง

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
บธ.ม. กิตติมศักดิ์ (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2558
2551
2556
2551
2556
2551
2556
2544

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาหรือดําเนินงานทางธุรกิจในระดับ
ทองถิ่น โดยใชทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจหรือการตลาดเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเขา
กับผูรวมงาน/สถานประกอบการได
4) มีความสามารถในการเปน ผูนําและผู ตาม รวมทั้งแกปญหาที่ เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค
5) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
6) แสดงออกถึงการมีอัตลักษณนักศึกษาของหลักสูตรในการทํางาน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กําหนดเวลาใหนักศึกษาออกฝกประสบการณภาคสนามในรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพการตลาดและวิชาสหกิจศึกษาการตลาด ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือตลอดภาค
การศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
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หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด กํ า หนดให ร ายวิ ช าการวิ จั ย
การตลาด (Marketing Research) บรรจุอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวิจัย
การตลาดที่ มี ตอ ธุ ร กิ จ ประเภทของการวิ จั ย การตลาด จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การเขี ย น
ขอเสนอการวิจัยการตลาด ปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห ขอมูล และการอภิปรายผลการวิจั ยการตลาด การพัฒนากลยุทธการตลาดจาก
ผลการวิจัยการตลาด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการทําวิจัยการตลาดของนักศึกษา มีดังนี้
1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยทางการตลาด
2) สามารถทํางานวิจัยทางการตลาดเบื้ องตน เพื่อใชในการแกปญหาหรือพัฒนา
กลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
3) สามารถนําเสนอผลการวิจัย
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรกําหนดอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยในรายวิชาการวิจัย
การตลาด
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นักศึกษาจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัยการตลาดฉบับสมบูรณและนําเสนอตอ
อาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
5.6.2 นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยการตลาด
5.6.3 อาจารย ผู ส อนหรื ออาจารย ที่ป รึ กษางานวิ จั ย ประเมิ น รายงานการวิ จั ย
การตลาดฉบับสมบูรณ และผลการเรียนของนักศึกษา
5.6.4 อาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยสงรายงานการวิจัยการตลาด
ฉบับสมบูรณและผลการเรียนของนักศึกษาแกคณะกรรมการหลักสูตร

