
 

 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
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หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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คำนำ  
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้
จัดทำการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อให้
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี 
และศาสตร์ความรู ้ด้าน การบริหารธุรกิจและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ ฉบับนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การวิพากษ์
หลักสูตรจากภาคีผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์ประจำหลักสตูร 
การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำรวจความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาและศิษย์เก่า และการสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
เหล่านี้ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในส่วนของการกำหนดอัตลักษณ์หลักสูตร 
อัตลักษณ์นักศึกษา เนื้อหาสาระรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ขอขอบคุณภาคีผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน  ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง
หลักสูตรจนเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 

(นางสุธิดา  เลขาวิจิตร์) 
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
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สารบัญ 
   หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 57 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 75 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 77 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 78 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 85 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 87 
ภาคผนวก ข รายวิชาใช้แทนกัน 152 
ภาคผนวก ค คำสั ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่ 5229/2563 เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2565  
154 

ภาคผนวก ง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1956/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2565  

156 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร  158 
ภาคผนวก ฉ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ     

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
163 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 165 
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและ 

รหัสชุดวิชา 
170 

ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 177 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร  199 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในวาระประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
204 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ในวาระประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

208 

ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในวาระประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

211 

ภาคผนวก ถ      ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 214 

ข 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา    :  คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 25431571100799 
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration Program  in  Marketing 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 

ชื่อย่อ :  บธ.บ. (การตลาด) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Marketing)  

ชื่อย่อ :  B.B.A. (Marketing) 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษประกอบ 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย    

ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย   

ในคราวประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุมครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  
8.1 นักการตลาดดิจิทัล/นักการตลาดออนไลน์ 
8.2 นักการตลาด/นักขาย 
8.3 นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการธุรกิจ 
8.4 นักกิจกรรมทางการตลาด/ผู้จัด Event 
8.5 นักสื่อสารทางการตลาด/นักสร้างแบรนด์/ นักบริหารผลิตภัณฑ์ 
8.6 นักวิจัย/นักวิจัยและพัฒนา 
8.7 ที่ปรึกษาด้านการตลาด/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.8 พนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารธุรกิจ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 
1. นางสุธิดา เลขาวิจิตร์ 
    อาจารย์ 
     

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 
2543 

2. นางอัปสร อีซอ 
    รองศาสตราจารย์ 
    

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2540 
2532 

3. นางปวีณา เจะอารง 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2550 
2546 

4. ดร.ดุษฎี  นาคเรือง 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
     

ปร.ด (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2563 
2555 
2542 

5. ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์                        
    อาจารย์ 
     

บธ.ด. (การเงิน) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  
บธ.ม. (การเงินและ
การธนาคาร) 
วศ.บ. (วิศกรรม
โทรคมนาคม)  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  

2562 
2560 

 
2554 

 
2543 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

ที่เน้นกรอบแนวทางการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้า
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ในสากล นำพาประเทศสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) รวมถึงโมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเป็นโมเดลของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง  ส่วนไทยแลนด์ 5.0 เป็นอนาคตอันใกล้ เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นสังคมแบบ Super Smart 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้นและช่วยในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะและ
ตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างรอบด้านมากขึ้น เป็นยุคที่รวมเอาโลกไซเบอร์และโลกแห่ งความจริงเข้าด้วยกัน 
โดยมีเทคโนโลยีและ AI เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน (ชาญ  ศิริรัตน์, 2562) 

  จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำเป็นต้อง
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดให้สอดคล้องกับพลวัตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศและ
รัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนำเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนางานทางด้านการตลาด ในการนำเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น สร้างความสะดวก ง่ายดาย  ร่วมสมัย  รวมถึงความพึง
พอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น  เพื่อการพัฒนาบุคลการหรือบัณฑิตทางการตลาดที่มีความพร้อมในการเป็นนัก
บริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์
การตลาดอย่างสร้างสรรค์สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั ้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั ้นนำสร้าง
ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดด้านธุรกิจมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้และการพัฒนาประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมปัจจุบัน จัดอยู่ในยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทใน

มิติต่างๆ ของชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม  นักสังคมวิทยาได้ประยุกต์แนวคิดสังคม
วิทยาดิจิทัลไปใช้ใน 4 ประเด็นหลัก อันได้แก่ 1) การนำสื่อดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและ
งานวิชาการ 2) การวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลของผู้คนในสังคม 3) การใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพ่ือการวิจัย
ทางสังคม  4) การใช้สื ่อดิจิทัลเพื่อประโยชน์เชิงวิพากษ์ (ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ , 2562) ด้วยเหตุนี้การ
ดำเนินงานการตลาดปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเก่ียวข้องกับสื่อดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม การดำเนินงานการตลาดปัจจุบัน จึงต้อง
ดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง
ความเจริญเติบโตและขับเคลื่อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าหรือบริการ ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มี “อัตลักษณ์” ที่โดดเด่น แตกต่าง จากคู่แข่งขัน โดยการใช้ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรม วัตถุดิบ ลักษณะเฉพาะทางพ้ืนที่ ฯลฯ (อัปสร  อีซอ และคณะ, 2561)   
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยผสมผสาน
องค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของ
ผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ( Student 
Outcomes)  ซึ่งนอกเหนือจาก “สาระวิชา”  ต้องพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” อันได้แก่ 
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ   สอดคล้อง
กับการกำหนดผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ (Desired Outcomes of Education หรือ DOE) โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ เน้นให้เป็น
ผู้เรียนรู้ที่พึ่งพาตนเอง (Learner Person)  ผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่น (Co-creator) และผู้ร่วมสร้างประโยชน์ให้
ส่วนรวม (Active Citizen)  (สุวิมล ว่องวาณิช, 2561) ซึ่งประเด็นหลังนี้จัดเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง
ของจริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที ่ดี              
โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 2563) 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
      พันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
จากสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผลการศึกษาความ

ต้องการและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่เกิดขึ้นในข้อ 11 
ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

12.1.1 การปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
แกนจากเดิม 33 หน่วยกิต ปรับลดเหลือ 27 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านจากเดิม 45 หน่วยกิต ปรับขึ้น
เป็น 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต 
แต่ยังคงจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาดและมีเวลาเรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สู่โอกาสการเป็น
บัณฑิตที่มีศักยภาพการเป็นนักการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการเป็นผู้ประกอบการ
ที่สามารถสร้างยอดขายและรายได้ให้กับตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต 

12.1.2 การปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สาระสำคัญจากสถานการณ์การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมข้างต้น ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ท่ามกลางกระแส
พลวัตที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ฯลฯ กลไกหลักที่สำคัญของการพัฒนาคือ คนที่มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพของคนจึงเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุด  โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ที่เป็นภาคส่วนสำคัญที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ยะลา จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันกับพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและบริบทโลก 

 ทั้งนี้สิ่งที่เป็นพลวัตปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มอนาคตที่ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน 
ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 3) ไทยแลนด์ 4.0  4) เศรษฐกิจสร้างสรรค์  5) เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  6) 
จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม  7) ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 1) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู ้เรียน (Student Outcomes)  ซึ ่งนอกเหนือจาก “สาระวิชา” ต้องพัฒนาไปสู ่การเรียนรู ้ “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” อันได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 3) ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  โดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ทำหน้าที่เสมือนโค้ช (Coach) และจัดสภาพการณ์ให้
เอื้ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL : Problem-Based Learning)  
ผ่านชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ , 
2560) 

 2) การกำหนดผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ (Desired Outcomes of Education 
หรือ DOE) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ที่พึ่งพาตนเองได้ (Learner Person)  ผู้ทำงานร่วมกับผู้อื่น (Co-creator) 
และผู้ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม (Active Citizen)  (สุวิมล ว่องวาณิช, 2561) 

 3) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563-2570 ที่เน้นกรอบแนวทางการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนา
เศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั ่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทาง
นวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศสู ่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”  (สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม, 2562) 

 4) “ไทยแลนด์ 4.0” รวมถึงเตรียมพร้อม “ไทยแลนด์ 5.0”  ทั้งนี้ไทยแลนด์ 4.0 
เป็นโมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  ส่วนไทย
แลนด์ 5.0 เป็นอนาคตอันใกล้ เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นสังคมแบบ Super Smart เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
สำคัญต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้นและช่วยในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะและตอบสนองการใช้ชีวิตได้
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อย่างรอบด้านมากขึ้น เป็นยุคที่รวมเอาโลกไซเบอร์และโลกแห่งความจริงเข้าด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีและ AI 
เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน (ชาญ  ศิริรัตน์, 2562) 

 5) เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy and Social)  ซึ่งจัดเป็นเศรษฐกิจ
ที่มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   ทั้งนี้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ
และการดำรงชีวิต จึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน IT กฎกติกา กฎหมาย การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับตัวและปรับทัศนคติของประชาชนและภาคธุรกิจ (สำนัก
วิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2559) 

 6) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จัดเป็นแนวคิดในการนำเอกลักษณ์
หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
อันจะก่อให้เกิดการสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2554)  

 7) จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม (Marketing Ethics and 
Social Responsibility) จัดเป็นการดำเนินงานทางการตลาดภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดย
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 2563) 

 8) ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เน้นวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่ง
การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้สู่สากล ภายใต้ปรัชญา “เรียนรู้เพื่อปัญญา 
เสริมคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์” และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเน้น “คลังปัญญาแห่งชายแดน
ใต้” ภายใต้ปรัชญา “สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559) 

จากพลวัตข้างต้นดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในทิศทางดังนี้ สร้างผู้เรียนให้เข้าใจแก่น
ของ “สาระวิชา” ควบคู่กับการพัฒนา “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และทักษะชีวิต/อาชีพ รวมถึงกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใหไ้ด้
คุณภาพประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ที ่พึ ่งพาตนเองได้ ทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ และมุ่งเน้นประโยชน์ให้ส่วนรวม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที ่โดดเด่นแตกต่างจากคู ่แข่งขัน โดยการใช้ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม วัตถุดิบ 
ลักษณะเฉพาะทางพื้นที่ ฯลฯ เป็นฐาน ควบคู่กับการใช้ไอทีในการสร้างสรรค์และสื่อสารงานทางการตลาด 
ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะช่องทางแบบออนไลน์  ภายใต้หลักการมีจริยธรรมทางการตลาดและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ โดยภาพรวมเพื่อให้ได้ข้อมูลในอันที่จะยืนยั นหรือสนับสนุน
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ว่าสมควรดำเนินงานในทิศทางดังกล่าวหรือไม่  
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ผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องด้านการตลาด 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

     โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของหลักสูตรในคณะวิทยาการ

จัดการ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที ่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชา
อ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเฉพาะด้านเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต้องประสานงานกับ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชานั้นๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ 
และการสอบ ตลอดจนการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังผลลัพท์การเรียนรู้ เมื่อสิ ้นปี
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดมืออาชีพที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถบูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชนและสังคม  
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ในการสร้างนักการตลาดมืออาชีพที่
สามารถประกอบการธุรกิจ และ/หรือพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้มีศักยภาพทางการค้าอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีคุณธรรมจริยธรรม 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการและนำ

ความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชนและสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์หลักสูตร ดังนี้ 
1.3.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดสร้างสรรค์  
1.3.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
1.3.3 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

  1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  เน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดมืออาชีพในการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะไอทีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีทักษะการเรียนรู ้ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและการปฏิบัติการเกี ่ยวกับ

กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด วิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงออกแบบนวัตกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างทักษะการประยุกต์การตลาดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล มีทักษะการวางแผน การดำเนินงาน และ
การประเมินผลการตลาดดิจิทัล การพัฒนาสื่อการตลาดดิจิทัล และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน
การตลาดดิจิทัลและจิตสำนึกเรื่องกฎหมาย/จรรยาบรรณการผลิตสื่อการตลาดดิจิทัล 

3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารการตลาดที่ดี จรรยาบรรณการสื่อสารการตลาด แนวคิด
การสร้างคุณค่าในงานที่ทำ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมธุรกิจ การวางแผนงานสื่อสารการตลาด การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
ระบบในการออกแบบเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดชายแดนใต้ และสร้างทัศนคติการเห็นคุณค่าในงานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสร้าง
จิตสำนึกรักถ่ินเกิดในการพัฒนางานสื่อสารการตลาดสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของธุรกิจ การวิจัยการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์การตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด   นำเสนอโครงงานเพ่ือ
การพัฒนาธุรกิจใหม่ และ/หรือ ต่อยอดพัฒนาธุรกิจในพ้ืนที่ เพ่ือให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้อง
ในการตัดสินใจดำเนินงานการตลาด และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินงานทางตลาด 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และพลวัตร
ขององค์ความรู้ 

ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐ านการปร ะกั น
ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
ระด ับอ ุ ดมศ ึ กษา และจ ั ดทำ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น
หลักสูตร (มอค.7) และนำผลที่
ได้มาทำการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรในปีต่อไป 

1.1 ร าย ง านผลกา รปร ะ เ มิ น
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
 

2. มีการบูรณาการจัดการเร ียน
การสอนร่วมกับผู ้ประกอบการ
และชุมชน ส่งเสริมการจัดการ
เร ียนการสอนที ่ เน ้น WIL PjBL 
และ CBL 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน เน ้น  WIL PjBL และ CBL 
ส่งเสริมและแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ระหว่าง อาจารย์ผู้สอนในรายวชิา 
ต ่ าง  ๆ  เน ้น เพ ิ ่ มส ัดส ่วนราย
วิชาเอกสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แบบลุ ่มลึกมีการบูรณาการว ิธี
จัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน
และสอดคล ้องก ับการจ ัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมาก
ขึ้น อาทิ การจัดการเรียนรู ้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน (Work 
integrated learning : WIL) การ
จ ัดการ เร ี ยนร ู ้ แบบโครงงาน  
(Project based learning : PBL) 
และการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน  (PBL : Problem-
Based Learning) Community 
based learning : CBL) ฯลฯ ต่อ
ภาคเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 

2.1 รายงาน มคอ. 3 4 5 และ 6 
ของระบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

3. เสริมสร้างความรู ้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ผู้ใช้บัณฑิต

3.1 ข ้อตกลงความร ่วมม ือกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  หรือ หน่วยงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการตลาด 
ท ั ้ งด ้ านการพ ัฒนาน ักศ ึกษา 
โครงงาน/การว ิจ ัยและบริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ ื ่นด ้ านการพ ัฒนาน ักศ ึกษา
สาขาวิชาการตลาด 
3.2 ข้อมูลรายชื่อสถานนที่แหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษาการตลาดเสริมในรายวิชา 
3.3 ร า ย ง า น ก ิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.1 สนับสนุนการทำวิจัย การเข้า
ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ  
4.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 
4.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  
4.4 ส่งเสริมให้ของบสนับสนุนการ
ทำวิจัย 

4.1 อาจารย ์ท ี ่ เข ้าร ่วมส ัมมนา 
หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.2 มีโครงการให้บริการวิชาการ 
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
4.3 ให้อาจารย์ประจำทุกคน ขอ
ทุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
หรือว ิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง/คน/ป ี
4.4 ผลงานวิจัยของอาจารย์  

5. การดำเน ินงานหล ักส ูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหร ือผ ู ้ ใ ช้
บัณฑิตและบัณฑิต 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต ้องการของตลาด หร ือสถาน
ประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิตและ
บัณฑิต และ/หรือผู้เกี ่ยวข้องต่อ
การการดำเน ินงานหล ักส ูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด  

รายงานความต้องการจำเป็นและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือ
ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ดังนี้ 
5.1 รายงานความต้องการของ
นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5.2  รายงานความต้องการของ
ผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อการปรับปรุง
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5.3  รายงานความคิดเห ็นของ
น ักศ ึกษาท ี ่ม ีต ่อการปร ับปรุง
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด   
5.4 รายงานความคิดเห ็นของ
ศ ิษย ์ เก ่าท ี ่ม ีต ่อการปร ับปรุ ง
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด   
5.5 รายงานความคิดเห ็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดที่มีต่อ
ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน       

ไม่มี    
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค        

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน- เดือนกุมภาพันธ์ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  2.2.2  สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2.2.3  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 

มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.2.4  เป็นผู ้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที ่ได ้ร ับการร ับรอง 

มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.2.5  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม หรือตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1  ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา 
2.3.2  ความกังวลเรื่องการปรับตัวกับรูปแบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.3.3 ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
2.4.1  การส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์ทำงานที่สร้างรายได้ระหว่างเรียน และจัดหา

แหล่งทุนตามความเหมาะสมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2.4.2  การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมรุ่นพี่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือรุ่นน้อง เพื่อทำ

หน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4.3 จัดอบรมเพื่อปรับพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

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

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 



14 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 8,500 
บาทต่อภาคการศึกษา 

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 700 
บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 40 283,200 566,400 8,496,000 1,132,800 1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน หรือแบบออนไลน์ 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ 
หมวดวิชาเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร  ดังนี้   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1) คณะครุศาสตร์                                     3 หน่วยกิต 
    หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
    หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 
    หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  27 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

     1) วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 

     2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
         1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*        3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 
 Thai for Careers  

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์    3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*  2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     2(1-2-3) 
 English for Communication 1  

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)    

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills Development   
151001011   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Melayu for Communication  
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1    1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*     3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ        3(3-0-6) 

 Information Technology for Presentation   
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*           3(3-0-6) 

 Information Technology in Daily Life  
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*      3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 

 Body Exercise  
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development  
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 

 King’s Philosophy for Local Development  
151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6) 

 Introduction of Ethics and Wealth     
151001023   ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 

 Beauty of Life       
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  2(1-2-3) 

 Step to the World  
151001025 ความจริงของชีวิต*  3(3-0-6) 

 Truth of Life  
151001026 การพัฒนาตน*  2(2-0-4) 

 Self Development  
151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*              3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life  
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*  2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  
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1    1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ     3(3-0-6) 
 Multicultural and Peace  

           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   3(3-0-6) 

 Life Skill for Society  
151001031 สังคมภิวัตน์*    3(3-0-6)    

 Socialization  
1    1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          1) คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน  3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
 หรือ  

2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน      3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
 หรือ  

           3) คณะวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
15100104 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   3(3-0-6) 

 Young Entrepreneurs  
 หรือ  

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Science for Community  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 6(3-6-9) 
 Creativity and Design for Business Development  

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ  6(3-6-9) 
 Digital Technologies for Business Administration  
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331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 6(3-6-9) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  

331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  4(2-4-6) 
 Business Forecasting  

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 5(3-4-8) 
 Entrepreneurial Finance and Accounting  

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

131241001 การตลาดบริการ  3(2-2-5) 
 Service Marketing  
131241002 การตลาดเพื่อสังคม 3(2-2-5) 

 Social Marketing   
131243003 ศิลปะการขาย 3(2-2-5) 

 Art of Selling  
331241004 การตลาดสร้างสรรค์ 6(3-6-9) 

 Creative Marketing  
331241005 การตลาดดิจิทัล 6(3-6-9) 

 Digital Marketing  
331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ 6(3-6-9) 

 Marketing Communication and Branding  
331241007 การตลาดปฏิบัติการ 6(3-6-9) 

 Practical Marketing  
         2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

131241008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  3(2-2-5) 
 Marketer Personality Development  

131241009 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design and Development  

131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
 Product and Price Management  

131242011 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Event Marketing  

131242012 การจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
 Logistics Management  
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131242013 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management  

131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Marketing Seminar  

131243015 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 
 Marketing of Halal Products and Community Products  

131243016 การจัดการการจัดจำหน่าย 3(2-2-5) 
 Distribution Management  

131243017 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Marketing Management  

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 3(3-0-6) 

 Preparation for Professional Internship and Preparation 
for Cooperative Education in Marketing 

 

 และ  
131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้การตลาด 1(90) 

 Job Shadowing Experience in Marketing  
131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 5(450) 

 Professional Internship in Marketing  
131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 

 Cooperative Education in Marketing  
 หรือ  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่ต้องนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

ของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331241004 การตลาดสร้างสรรค์ 6(3-6-9) 
131241001 การตลาดบริการ 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพ่ือการ

พัฒนาธุรกิจ  
6(3-6-9) 

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 6(3-6-9) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 331241005 การตลาดดิจิทัล 6(3-6-9) 
 131241002 การตลาดเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 6(3-6-9) 
 เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ 331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ 6(3-6-9) 

131243003 ศิลปะการขาย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 4(2-4-6) 
331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 5(3-4-8) 
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ 331241007 การตลาดปฏิบัติการ 6(3-6-9) 

131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษาการตลาด 

3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะ 131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 

หรือ   
131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 5(450) 
131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้การตลาด 1(90) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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         3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
         1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการ

ฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพื่อการ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่นการเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 

151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*        3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน

ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที ่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ว ิจารณ์อย ่างม ีเหตุผล ศ ึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก ้ไข  การใช ้ภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use 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 
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151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน  และ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 

 
151001005 

 
ภาษาอังกฤษหรรษา 

 
3(3-0-6) 

 English for Fun  
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing others, 
basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

 
151001006   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์    3(3-0-6) 

 English Usage for Social Network  
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบ

กระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email in 
English 
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151001007 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*  

 
2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนในชีวิตประจำวัน

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การ
ร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring and information giving, talking 
on 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 communication 

 
151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*     2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

           การฝึกปฏิบัต ิการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
          Practices 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 
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151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
English for Communication 2 

2(1-2-3) 
 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

 
151001013 

 
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 

 
3(3-0-6) 

 Technology and Media Literacy  
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะหส์ื่อ 
การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 
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       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)    
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ 
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการ
สื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 
 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development   
 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ

เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and 

writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

151001011   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน 

การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  
Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
 การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
Melayu usage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

1    1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Well-being  
 การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่าน
ฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition information 
reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, consumer 
protection laws, promoting physical and mental health 
 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*     3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 

อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต 
ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ        3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation   
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ

เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 

 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*           3(3-0-6) 

 Information Technology in Daily Life  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

ในชีว ิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู ้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using information 
system and security system 
 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*      3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 

interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life 
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151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
 Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกาย

เพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-
check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development  
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for 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 
 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ

สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the better 
living of people, sustainable development, applying the King’s philosophy for 
community development 
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151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth     
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการ

พัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้นำการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, principles of basic business, 
analyzing business environment, accounting and financing, online business, 
marketing and communication 

 
151001023   ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 

 Beauty of Life       
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของ

มนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และทักษะ
การใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, principles of 
basic speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status of good 
leadership and followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 

 
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  2(1-2-3) 

 Step to the World  
 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว การ
นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การ
สนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวน
เพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
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ประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็น
ทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and 

 
151001025 ความจริงของชีวิต*  3(3-0-6) 

 Truth of Life  
 ความหมายของชีว ิต การดํารงชีว ิตในสังคม ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการแก้ปญหา
และพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดี
งามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ 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 

 
151001026 การพัฒนาตน*  2(2-0-4) 

 Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการ

เกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม การป้องกัน
และการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหารความ
ขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics development, 
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prevention and stress managing, human relations creating, teamwork and 
conflict managing 

 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*              3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life  
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้กับความ
เป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความ
ซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*  2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษย

สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ  เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 
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1    1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
           1) วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ     3(3-0-6) 

 Multicultural and Peace  
 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ

เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย และสังคม
โลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย 
แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace 
and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace promotion, public consciousness 
and responsibility towards multiculture society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

 
           2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   3(3-0-6) 

 Life Skill for Society  
 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษท่ี 

21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้
สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21 st 
century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 
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151001031 สังคมภิวัตน์*    3(3-0-6)    
 Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 

กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 
ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 

 
1    1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          1) คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน  3(3-0-6) 

 Teachings of King Rama 9  
 คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลัก

ของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 

learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 

 หรือ 
 

 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
 พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์

ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  
วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  
วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
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Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food, dress, local textiles and 
language; traditions and belief, created things from southern-border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resores in 
local community 

 หรือ 
 

 

           3) คณะวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

15100104 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   3(3-0-6) 
 Young Entrepreneurs  
 ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ

เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การ
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

Background and significance of special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal financial 
planning, income management; expenses, savings and debts, spending money 
for investment, concept and preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, and related laws  

 หรือ 
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  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 Science for Community  
 ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 6(3-6-9) 

 Creativity and Design for Business Development  
 การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบเพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาโดย
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า การออกแบบและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลองใช้ รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ 

Creation of inspiration to become an entrepreneur; an environmental 
analysis to look for a business opportunity; analytical thinking skills; critical 
thinking; design thinking process to formulate the issues; brainstorming the 
questions to solve client-centric problems; thinking skills and understanding 
the clients’ expectations; design and creativity to solve problems and develop 
products; producing, product testing, product improvement, and practice for 
business administration 
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331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 6(3-6-9) 
 Digital Technologies for Business Administration  
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินธุรกิจ ในด้านการวางแผน การบริหารงานและการควบคุม การนำเสนอข้อมูลในการ
ตัดสินใจธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงศึกษาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการธุรกิจ 
ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ ระบบจัดการรายงานทางธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการบูรณาการกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล 

Application of package software to enhance the efficiency of business 
operation in terms of planning; management and control; an information 
presentation for creative business decision-making; an information system for 
business management; a business operation system;  a business report system; 
a business decision support system; an office automation system; a smart 
business system; digital business integration   
 

331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  6(3-6-9) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
 เทคนิคการจัดการธุรกิจเบื้องต้นสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจ การแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต 
พยากรณ์การผลิต ทำเลที่ตั้ง การควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า การตลาดและ
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การขยายช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน การบริหาร
องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แผนธุรกิจ การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและกฎหมายจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 

Basic business management techniques for entrepreneurship; exploiting 
the business opportunity and new venture creation; design and product 
development; production planning; production forecasting; locations; quality 
control; value chain management; marketing and marketing communications 
in the digital age; expanding the distribution channels to the current market; 
management in modern business organizations; business plans; networking; 
strategies for creating competitive advantages in business; the formation of the 
corporation; business law and ethics 
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331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  4(2-4-6) 
 Business Forecasting  
 หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน 

การกำหนดราคา ปัจจัยมหภาคและนโยบายรัฐที่ส่งผลต่อหน่วยงานธุรกิจ การวิเคราะห์
แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต เช่น แนวโน้มราคา ความต้องการสินค้า จำนวนคู่แข่งรายใหม่
ในอนาคตและและวิธีการทางสถิติและการประยุกต์การสร้างแบบจำลองและเทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์แนวโน้ม สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การ
ประเมินผลและการปรับปรุงการพยากรณ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์
และการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Principles of economics; a demand and supply analysis; a cost and 
return analysis; pricing; macro factors and governmental policies affecting 
business organizations; an economic trend analysis; price trends, product 
demands; new competitors; statistical methods and application; model 
building and forecasting Techni techniques; a trend analysis; correlation and 
regression; a time series analysis; evaluation and forecasting improvement; 
implementation of information technology for forecasting and making a 
business decision 
 

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 5(3-4-8) 
 Entrepreneurial Finance and Accounting  
 แนวคิดการจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น  การวิเคราะห์

รายงานทางการเงิน และการวางแผนพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหาและบริหารเงินทุน
สำหรับผู้ประกอบการ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางการการเงิน 
การจัดทำงบประมาณเงินสด การจัดทำงบลงทุนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุน การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน (ลูกหนี้/สินค้าคงเหลือ) การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
และระยะยาว การประมาณการงบกระแสเงินสด รวมทั้งภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีและการเงิน 
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Concepts of basic financial and accounting management for 
entrepreneurs; a financial report analysis and financial forecast planning; 
financing and capital management for entrepreneurs; working capital 
management; an analysis of financial break even point; cash budgeting; capital 
budgeting and an analysis of feasibility for investment; liquidity administration 
(debtors and inventories); short-term and long-term financing; estimation of 
cash flow statement; taxes: personal income taxes, corporate income taxes, 
value-added taxes, specific business taxes, and tax administration for business; 
and law related to accounting and finance 

 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
         1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131241001 การตลาดบริการ  3(2-2-5) 

 Service Marketing  
 ความหมาย และความสำคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว การกำหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการตลาดบริการ การ
วางแผนส่วนประสมการตลาดบริการ การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ รวมถึงแนวโน้มของการตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

Meaning and significance of service marketing; types of service 
marketing; an analysis of marketing environment; government policies for 
supporting service business and tourism; customer segmentation and customer 
behavior for service marketing; planning for service marketing mix; an analysis 
of guidelines for solving marketing problems of service business; trends of 
service marketing and tourism in the three southern border provinces 
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131241002 การตลาดเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 Social Marketing   
 แนวความคิดการจัดการการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว 

ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดเพื่อสังคม การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

Concepts of social marketing and environment management; green 
business management; corporate social and environmental responsibilities; an 
analysis of social marketing environment; a study of customer behavior 
concerning the society and the environment; planning for social and 
environmental marketing; organizing the activities of social and environmental 
marketing 
 

131243003 ศิลปะการขาย 3(2-2-5) 
 Art of Selling  

 หลักการศิลปะการขาย ทฤษฎีแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อกระบวนการขาย 
การวางแผนการขาย การเขียนคำพูดขาย เทคนิคการนำเสนอ เอกสารการขาย การจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า จรรยาบรรณพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควตา
และงบประมาณการขาย การประเมินผลและการรายงานการขาย ทั้งการขายแบบออนไลน์
และออฟไลน์ 

Principles of art of selling; theories of motivation; the buying decision 
process; the selling process; sales planning; product description; presentation 
techniques; sales documents; customer complaint management; ethics of 
sales officers; sales forecasting; setting a quota and a sales budget; evaluation 
and reporting the online and offline sales 
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331241004 การตลาดสร้างสรรค์ 
Creative Marketing 

6(3-6-9) 

 แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทางการตลาด การวิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าของสินค้า การ
ประยุกต์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

Concepts, principles, components, and operation of creative marketing 
thinking procedure; analysis and development creative thinking; creative design 
thinking of marketing innovation for responding customers’ needs and 
increasing value of products; application of creative marketing in developing 
new products; designing innovation for responding market needs together with 
developing local products for increasing economic value in communities 
creatively. 
 

331241005 การตลาดดิจิทัล 6(3-6-9) 
 Digital Marketing  
 การจัดการข้อมูลและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ตลาดดิจิทัล การจัดการข้อมูลฐานลูกค้าเพื่องานการตลาดดิจิทัล โอกาสทางการตลาดดิจิทัล
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาสำหรับการตลาดดิจิทัล ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำหรับการตลาดดิจิทัล การกระจายสินค้า การสื ่อสารการตลาดดิจิทัล กฎหมายและ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการผลิตสื่อการตลาดดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 
การผลิตสื่อการตลาดดิจิทัลประเภทภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและแอพพลิเคชั่น ลักษณะ
ของสื่อการตลาดประเภทวิดีโอ การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของสื่อวิดีโอ เทคนิคการบันทึก
วิดีโอด้วยกล้องและมือถือ การผลิตสื่อการตลาดประเภทวิดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและ
แอพพลิเคชั่น การกำหนดงบประมาณ การวางแผนการตลาดดิจิทัล การดำเนินงานและ
ประเมินผลการตลาดดิจิทัล การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการตลาดดิจิทัลผ่านการ
ดำเนินโครงงานสร้างสรรค์ 
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Management of data and tools in digital marketing; digital marketing 
data survey and analysis; customer data management for digital marketing; 
digital marketing opportunities for product development; pricing for digital 
marketing; distribution for digital marketing; laws and ethics in creating media 
for digital marketing; marketing contents through social media; creating media 
for digital marketing in the form of pictures through package programs and 
applications; technique of video recording through camera and mobile; creating 
media for digital marketing in the form of videos through package programs 
and applications; budgeting; digital marketing planning; making and presenting 
digital marketing report 
 

331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ 6(3-6-9) 
 Marketing Communication and Branding  
 แนวคิดและองค์ประกอบของการสื่อสาร  องค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี  การ

สื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน จรรยาบรรณการสื่อสารการตลาด 
แนวคิดการสร้างคุณค่าในงานที่ทำ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ  การศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย ประเภทเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
การวางแผนงบประมาณการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การสร้างแบรนด์ วิธีการสร้าง
แบรนด์ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การทดสอบและประเมินผลแบรนด์  ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์  ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์
กรณีศึกษาเกี ่ยวกับการสร้างแบรนด์ รวมถึงการวางแผน จัดทำ และนำเสนอโครงงาน
เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

Communication concepts and components; marketing communication; 
marketing mix communication; ethics in marketing communication; analysis of 
business environment; consumer behavior study; positioning target market; 
marketing mix communication tool categories; marketing mix communication 
tools; marketing mix communication strategy; marketing mix communication 
budgeting; branding; branding procedures; creating brand identity; brand testing 
and evaluation; successful branding factors; failure branding factors; branding 
case study analysis, planning, making and presenting projects. 
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331241007 การตลาดปฏิบัติการ 6(3-6-9) 
 Practical Marketing  
 ปัญหาและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ หลักการ

และแนวคิดการวิจัยการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการตลาด การวางแผน กลยุทธ์การตลาด การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา    กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาด การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด โดยการจัดทำและสื่ อสาร 
นำเสนอโครงงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาธุรกิจใหม่ และ/หรือ ต่อยอดพัฒนาธุรกิจในพ้ืนที่ 

Problems and customer needs toward products and service in business; 
product development and creative service in solving problems for customers; 
marketing data analysis; applying research data for marketing benefit; analysis 
of marketing opportunity; product strategy planning; pricing strategy; online 
and offline distribution strategy; marketing promotion strategy; 
implementation; control and evaluation of profits from marketing investment 
by making and communicating; presenting projects for new business 
development and/or local business development. 
 
         2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131241008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  3(2-2-5) 

 Marketer Personality Development  
 ความสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการ

ตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพคุณสมบัติของนักการตลาดกระบวนการพัฒนา
บุคลิกภาพ ศิลปะการสื่อสาร มารยาททางสังคม และการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า  

Significance of study and practice of marketer personality development 
principles; psychology and personality theories; qualifications of marketers; 
personality development processes; communication arts; social etiquette; 
creating the impression for customers 
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131241009 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design and Development  
 ความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผล โดยเน้น
ฝึกปฏิบัติจริง  

Significance of packaging design and development; materials for 
packaging development; strategies of packaging design and development; a 
data analysis for packaging development; processes of packaging 
development; packaging testing; evaluation with the emphasis on practice 

 
131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 

 Product and Price Management  
 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภัณฑ์ การวางแผนและกำหนด

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ
บรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกำหนดเรื่องราคา การตัดสินใจเรื่องราคา กลยุทธ์ในการตั้งราคา  

Roles and Responsibilities of product management; planning and setting 
of product and price policies; a product mix; a product life cycle; designing and 
packaging; brands; product positioning; new product development; factors 
influencing the price; pricing decisions; pricing strategies 

 
131242011 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Event Marketing  
 ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และวิธีการจัดแสดงสินค้าและการจัดกิจกรรม

ทางการตลาด เพื่อสร้างความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ความสำเร็จ 

Meaning, significance, principles and methods of product displays and 
event marketing for attracting the target group and achieving the business goal 
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131242012 การจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
 Logistics Management  
 แนวความคิดการจัดการส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ การขนส่งวัตถุดิบ  การสั่งซื้อสินค้า

และการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บทบาทหน้าที่ของการจัดส่งกำลังบำรุงในการกระจาย
สินค้าจากผู ้ผลิตไปจนถึงผู ้บริโภค ระบบข้อมูลในการจัดส่งกำลังบำรุง การใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและประโยชน์จากระบบห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการ
ประยุกต์ใช้การจัดการลจิสติกส์ทางการตลาด  

Concepts of business logistics; raw material transportation; purchasing 
and packaging for transportation; roles of logistics for distributing products from 
manufacturers to consumers; a data system for logistics; using the electronic 
data interchange; a data analysis and advantages of supply chains to create 
the marketing competitive advantage; applying the marketing logistics 
management 

131242013 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management  
 หลักการและความสำคัญของการจัดการความสัมพันธ์ล ูกค้า ขั ้นตอน  การ

ดำเนินงานจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจน
เทคนิคการประเมินผล  

Principles and significance of customer relationship management; 
processes and implementation of customer relationship management; tools 
for customer relationship management and techniques of evaluation 
 

131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Marketing Seminar  
 วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข

ปัญหา โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที ่ทำให้ ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการ
ดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนนำผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ด้านทฤษฏีทาง
การตลาดมาศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาดพร้อมทั้งวางแผนทางการตลาด แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์และอภิปราย ภายใต้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
ในพื้นที่ โดยบูรณาการและสร้างสรรค์เครื่องมือการตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณแลเชิงคุณภาพ 
ตลอดจนดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้จากนักธุรกิจจริง  
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An analysis and a solution to different types of marketing problems 
through studying factors that lead to success and failure of marketing; studying 
the interesting issues of marketing gained from the findings and knowledge of 
marketing theories;  planning for marketing and guidelines for solving problems 
by analyzing and discussing under the case study or the real situation in the 
area by integration and creation of both quantitative and qualitative  tools for 
decision-making; a study visit or an experience exchange to learn from the 
businessmen 
 

131243015 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 
 Marketing of Halal Products and Community Products  
 แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวโน้มของ

อุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  

Concepts and principles of Halal products and community products; a 
trend of Halal industry; Halal marketing for product and service industry; an 
analysis of marketing opportunities for Halal products and community 
products; management of products, prices, distribution and marketing 
promotion with the emphasis on the application of Halal products and 
community products in the context of southern border provinces 
 

131243016 การจัดการการจัดจำหน่าย 3(2-2-5) 
 Distribution Management  
 ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจายสินค้า องค์ประกอบการจัด

จำหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่าย  ความสำคัญของการจัดการการจัดจำหน่าย 
ประเภทและโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเภทคนกลาง 
การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า บทบาทและความสำคัญ
ของการกระจายสินค้า กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการกระจายสินค้า  
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Meaning of channel and product distribution management; elements of 
distribution; roles of a distribution manager; significance of distribution 
management; types and structures of direct and indirect distribution channels; 
types of intermediaries; evaluation of distribution channels options; product 
distribution; roles and significance of product distribution; key distribution 
activities; making a decision of product distribution 
 

131243017 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Marketing Management  
 ความหมายและความสำคัญของการจัดการกลยุทธ์การตลาด การจัดองค์การโดยใช้

การจัดการกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้สวอต 
(SWOT) ทาวเมทริกซ์ (TOWS Matrix) เพสต์ (PEST) โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces 
Model) เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  

Meaning and significance of marketing strategy management; 
organization management through marketing strategy management; strategy 
planning; corporate strategy setting; business strategy setting; marketing 
strategy setting; an analysis of environment with SWOT, WS Matrix, PEST, Five 
Forces Model, STP; marketing mix strategies 
 
   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 3(3-0-6) 

 Preparation for Professional Internship and Preparation for Cooperative 
Education in Marketing 

 

  หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ เทคโนโลยี 
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก รวมถึงการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็น
ทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและ
โครงงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริง 
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Principles, concepts, cooperative education process and regulations of 
job application techniques; basic knowledge for working in a workplace to 
develop in accordance with professional standards and identities of Marketing 
Program, i.e. technologies, communication, creativity,  confidence and 
assertiveness including necessary skill development, i.e. personalities, English, 
human relations; teamwork and a quality administration system in a workplace; 
writing a report and a project; techniques of academic presentation; practical 
working experience 

131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้การตลาด 1(90) 
 Job Shadowing Experience in Marketing  

 การนำความรู้ ทฤษฎี ด้านการตลาด ธุรกิจและนวัตกรรมการทางการคลาด มาใช้
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางการตลาด โดยบูรณาการทั้งด้านแนวคิดสร้างสรรค์ การ
วางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้การประเมินขององค์กร หน่วยงาน 
หรือบริษัท เพ่ือสร้างธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม พร้อมรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลงานกับ
อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา 

Applying knowledge and theories of Marketing, Business and Marketing 
Innovation to professional experience of Marketing; integration of creativity, 
administration planning; creative practice under the supervision of 
organizations, workplaces, or companies to create business, develop 
innovations, gather information, and present the project to the supervisor 

 
131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 5(450) 

 Professional Internship in Marketing  

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด  
Pre-requisite: 131244018 Preparation for Professional Internship and Preparation for 
Cooperative Education in Marketing 

 การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่างๆ โดยการปฏิบัติงานและการทำ
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่ีเลี้ยงแต่ละ
หน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 540  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
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Practical working experience in different workplaces and writing a report 
of professional internship in Marketing under the supervision of a mentor in 
each organization and an advisor with a minimum of 540 hours or 16 weeks 
with the emphasis on practical working 
 

131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 
 Cooperative Education in Marketing  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ

ศึกษาการตลาด  
Pre-requisite: 1 3 1 2 4 4 0 1 8  Preparation for Professional Internship and 
Preparation for Cooperative Education in Marketing 

 การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการทำ
โครงงานสหกิจศึกษาการตลาดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 

Practical working experience in different workplaces and writing a report 
of cooperative education in Marketing under the supervision of an 
administrator in each organization and an advisor with a minimum of 600 hours 
or 16 weeks with the emphasis on practical working 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสุธิดา เลขาวิจิตร์  
    อาจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 
2543 

15 15 15 15 15 

2. นางอัปสร อีซอ 
    รองศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2540 
2532 

12 12 12 12 12 

3. นางปวีณา เจะอารง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2550 
2546 

15 15 15 15 15 

4. ดร.ดุษฎี นาคเรือง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2563 
2555 
2542 

12 12 12 12 12 

5. ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์                        
    อาจารย์ 

บธ.ด. (การเงิน) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  
บธ.ม. (การเงินและ
การธนาคาร) 
วศ.บ. (วิศกรรม
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 
2560 

 
2554 

 
2543 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสุธิดา เลขาวิจิตร์  
    อาจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 
2543 

15 15 15 15 15 

2. นางอัปสร อีซอ 
    รองศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2540 
2532 

12 12 12 12 12 

3. นางปวีณา เจะอารง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2550 
2546 

15 15 15 15 15 

4. ดร.ดุษฎี นาคเรือง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
บธ.บ. (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2563 
2555 
2542 

12 12 12 12 12 

5. ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์                        
    อาจารย์ 

บธ.ด. (การเงิน) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  
บธ.ม. (การเงินและการ
ธนาคาร) 
วศ.บ. (วิศกรรม
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 
2560 

 
2554 

 
2543 

15 15 15 15 15 

6. ดร.ศิษฏ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์ 
   รองศาสตราจารย์  
 

Ph.D. Organization 
Management 
บธ.ม. (การตลาด) 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

Central Luzon State 
University, ประเทศฟิลิปปินส์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2541 
 

2535 
2530 

12 12 12 12 12 

7. ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 
    อาจารย์ 

Ph.D. Business 
Administration 
MBA (Marketing) 
 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  
West coast University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 

2550 
 

2537 
 

2532 

12 12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งงาน 

1. นายอนุวัฒน์ ละมุล 
    อาจารย์ 

บธ.ม. กิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้จัดการเขตภาคใต้ (อาวุโส) 
บริษัทคิมเบอรล์ี่ย์-คล๊าค-

ประเทศไทย จำกัด 
2. นายการุณ ต่วนปูเต๊ะ 
    อาจารย์ 

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหน้าไปรษณีย์อำเภอรามัน 

3. นายอับดุลเลาะ เจะอุบง 
    อาจารย์ 

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจบี
โกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย) 

4. นายชารีฟ เด่นสุมิตร 
    อาจารย์ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาหรือดำเนินงานทางธุรกิจในระดับท้องถิ่น 

โดยใช้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจหรือการตลาดเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
4)  มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้

อย่างสร้างสรรค์ 
5)  มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
6)  แสดงออกถึงการมีอัตลักษณ์นักศึกษาของหลักสูตรในการทำงาน 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   กำหนดเวลาให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การตลาดและวิชาสหกิจศึกษาการตลาด ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือตลอดภาคการศึกษา 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด กำหนดให้ชุดวิชาทุกชั้นปี จัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน ผ่านขั้นตอนการพัฒนาดังนี 1) การวางแผนโครงงาน 2) การดำเนินงานโครงงาน 3) การ
ประเมินผลโครงงาน โดยเน้นพัฒนาธุรกิจจริงในพื้นที่  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการทำโครงงานของนักศึกษา มีดังนี้ 

1)  มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 
2)  มีทักษะในการพัฒนาโครงงานโดยเน้นพัฒนาธุรกิจจริงในพื้นที่  
3)  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

5.3 ช่วงเวลา  
ทุกภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี  

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
6 (3-6-9) หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
หลักสูตรมีการประชุมกำหนดอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนโครงงาน และ/หรือการบูรณาการ

โครงงานระหว่างรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
5.6 กระบวนการประเมินผล  

อาจารย์ผู ้สอนประเมินผลโครงงานตามสภาพจริง และ/หรือใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริค (Rubric Score) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1). มีทักษะการปฏิบัต ิงานทาง
การตลาดอย ่ า งส ร ้ า งสรรค์
เก ี ่ยวก ับการขาย การบร ิการ 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ 
รวมถึงการพัฒนาวัตกรรมทาง
การตลาด 

1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักส ูตรที่
เกี ่ยวกับจัดกิจกรรมประกวด
และส่งเสริมทักษะ ด้านการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ และการ
สร้างนวัตกรรมทางการตลาด  

3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
PjBL และ CBL 

1) ประเมินจากการสะท้อนคิด 
(Reflection) 

2) การประเมินผลจากผลงาน 
3) การประ เม ิ นผลจากการ

อภ ิปรายในชั ้นเร ียน/การ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2). ม ีท ักษะการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย ่างสร ้ างสรรค์
เก ี ่ ยวก ับโปรแกรมสำเร ็จรูป
การตลาด การตลาดเชิงเนื ้อหา 
การผลิตสื ่อการตลาดด้วยภาพ
และวีดีโอ และการตลาดออนไลน์ 
การคิดสร้างสรรค์  

1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักส ูตรที่
เกี ่ยวกับจัดกิจกรรมประกวด
และส ่ ง เ ส ร ิ มท ั กษะ  ด ้ าน 
การตลาดดิจ ิท ัลและการใช้
เครื่องมือของนักการตลาด 

3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
PjBL และ CBL 

1) ประเมินจากการสะท้อนคิด 
(Reflection) 

2) การประเมินผลจากผลงาน 
3) การประ เม ิ นผลจากการ

อภ ิปรายในชั ้นเร ียน/การ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร 
ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก 
การทำงานจริง 

3). ม ีท ักษะการส ื ่ อสารอย ่าง
สร ้ า งสรรค ์  และม ีค ุณธรรม
จริยธรรม เกี ่ยวกับการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ทา งก า รตล าด  ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
ก า ร ต ล า ด แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น 
การตลาดเพื ่อส ังคม และการ
สร้างแบรนด์  

1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักส ูตรที่
เกี ่ยวกับจัดกิจกรรมประกวด
และส่งเสริมทักษะ ด้านการ
ส ื ่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  แ ล ะ
การตลาดเพื่อสังคม 

1) ประเมินจากการสะท้อนคิด 
(Reflection) 

2) การประเมินผลจากผลงาน 
3) การประ เม ิ นผลจากการ

อภ ิปรายในชั ้นเร ียน/การ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
 3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

PjBL และ CBL 
4). มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะการขาย 
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
การจัดการการจัดจำหน่าย การ
จัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ และ
การตลาดผู้ประกอบการ 
 

1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักส ูตรที่
เกี ่ยวกับจัดกิจกรรมประกวด
และส่งเสริมทักษะ ด้านการ 

STEPM Challenge และ การ
จัดการจำหน่ายทางการตลาด 

3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
PjBL และ CBL 

1) ประเมินจากการสะท้อนคิด 
(Reflection) 

2) การประเมินผลจากผลงาน 
3) การประ เม ิ นผลจากการ

อภ ิปรายในชั ้นเร ียน/การ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร 
ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก 
การทำงานจริง 

5) สามารถประยุกต์ใช ้ศาสตร์
ด้านการตลาดเพ่ือนำไปสู่การ
สร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 

1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
PjBL และ CBLที่บูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีที ่

1) ประเมินจากการสะท้อนคิด  
(Reflection) 

2) การประเมินผลจากผลงาน 
3) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร 

ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก 
การทำงานจริง 

5) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 1) จัดการเร ียนการสอนที ่ เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
PjBL และ CBLที่บูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีที่ 

1) การประเมินผลจากผลงาน 
2) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร 

ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก 
การทำงานจริง 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จริยธรรม ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนมี
ระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
4) ม ี จ ิ ตอ าสา  หร ื อม ี จ ิ ตส ำนึ ก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
ในการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในหมู ่คณะตลอดจนการแต่งกาย ตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลั 
2) เน้นถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์
ในงานค้นคว้า และตักเตือนนักศึกษาให้
เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของ
ผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 
3) ส ่ง เสร ิมให ้น ักศ ึกษาทำงานเพื่อ
สาธารณะเป็นกลุ่มจัดกิจกรรม ร่วมกับ
ชุมชนองค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลาการแต่ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง านหร ื อ ส ร ้ า ง
ผลงานท ี ่ เป ็นความร ู ้ ความ 
สามารถของตนเองโดยไม่แอบ
อ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความซื่อสัตย์
ในการสอบ 
3) ประเมินจากการมีส่วนร ่วม
และการให้ความร่วมมือในการ
กิจกรรมต่าง ๆ 
4) ประเมินจากพฤติกรรม 
ที ่แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตสำนึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ 
การสอนในห้องเรียน การเปิด-
ปิดสวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ
พัดลม ฯลฯ 
5) ปร ะ เ ม ิ น จ า ก ก ิ จ ก ร ร ม / 
โครงการ 
6) ป ร ะ เ ม ิ น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ท่ี   
แสดงออกถึงความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 
 



60 
 

2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
3) สามารถนำความรู ้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  โดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎีและเน้น
การปฏิบ ัต ิตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแลกเปลี ่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
4) จัดให้มีการเรียนรู ้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 
5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ 

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงานและการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห ็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 
3) ประเม ินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผล ก า ร จั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ   
 

 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ว ิ เ ค ร า ะห ์ ป ั ญห า  ป ร ะ เ มิ น
ทางเล ือกเสนอวิธ ีแก ้ป ัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้าง ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ 
3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเองและ
กำหนด  เป ้าหมายในการพ ัฒนา
ตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการ
ทำกรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์
นำเสนอเป ็นงานเข ียน และฝ ึกพ ูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ท่ี
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า การ
เขียนรายงาน  และแฟ้มสะสม
งาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการว ิเคราะห์ว ิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 
3) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้า
คิดกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปร ับตัว
ควบค ุมอารมณ ์ตนเองได ้อย ่ า ง
เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที ่ใน
การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็น
ท่ีพึ่งของตนเองและสังคมได้ 

1) จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็น
กลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
3) ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4) ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการที ่มี
ประโยชน์ต่อสังคม 

1) ประ เม ิ นผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนองานตาม
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย กา 
2) สังเกตพฤติกรรมจากการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
3) สังเกตการทำงานร่วมกันของ
นักศึกษาในห้องเรียนในการร่วม
กลุ่ม 
4) ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี สารสนเทศได ้อย ่ าง
เหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

1) จัดประสบการณ์ ให้ผู ้ เ ร ี ยนได้ ใช ้
การสื ่ อสารทั ้ งการพูด การฟั ง  การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคล
อื่น 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู ้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ในสถานการณ์ท ี ่ ต ้ องใช ้ การค ้ นคว้ า  
ว ิเคราะห์ข ้อมูล และนำเสนอได้อย ่าง
เหมาะสม 

1) ประเม ินจากการนำเสนอ  
ความคิด การรายงาน 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีจัด 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข ้ อ ม ู ล ก า รท ำ ร า ย ง านและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถ ึ ง ก า ร เ ป็ น
แบบอย ่างท ี ่ ด ีทางด ้านค ุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
2) มีจ ิตสำนึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 
3) การแสดงออกถ ึงความม ีน ิ สัย 
ซ ื ่อสัตย์ ส ุจร ิต เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 
4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหา
ด้านค ุณธรรม จร ิยธรรม ได ้อย ่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

1) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะ
ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
ก า ย ท ี ่ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาว ิทยาล ัย น ักศ ึกษาต ้องม ีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีจิตอาสา 
2) อาจารย์ผู ้สอนต้องสอดแทรกเร ื ่อง
ค ุณธรรม จร ิยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา  
3) มีการจัดกิจกรรมสำหรับ  พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่ม
เพื ่อน อาจารย์ และใช้วิธ ีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ได้แก่ การ
ส ั ง เกต การส ัมภาษณ ์  ก าร
สนทนากลุ่ม แบบประเมินตนเอง 
และประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  รู ้ทันวิทยาการที ่เปลี ่ยนแปลง 

และความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
สาขาวิชา 

2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดทาง
วิชาการ ซึ ่งมีการเปลี ่ยนแปลง
ตามสถานการณ ์

3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้าง
ขว้างและเป็นระบบ ตระหนัก รู้
หลักการและทฤษฎีใน ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4)  ม ีความร ู ้ เก ี ่ยวกับงานว ิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ 

1) จ ัดก ิ จกรรมการ เร ี ยนการสอน  
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย
ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
นำเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเ ร ี ยน  

ปลายภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ร า ย ง า น

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนำเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ม ีความสามารถในการค ้นหา
ข ้อ เท ็จจร ิ ง  ทำความเข ้า ใจและ
ประเมินข้อมูล สารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดย คำนึงถึงความรู ้ทาง
ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตาม มา
จากการตัดสนิใจน้ัน 
3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ  และวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการแก้ไขปัญหาทั ้งระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดย
ใช้วิธ ีการสอนที ่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ ่ม การทำกรณีศึกษา การ
จัดทำโครงการและการใช้เกมส์ เป็นต้น 
 
 
 

1) การสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 
2) การประ เม ินจากผลงาน 
ที ่เก ิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
ว ิ จ า รณ ์  เ ช ่ น  ร า ย ง านการ 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
3) การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถปร ับต ัวและทำงาน
ร่วมกับผู ้อ ื ่นทั ้งในฐานะผู ้นำและ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) ม ีความค ิดร ิ เร ิ ่ม สร ้างสรรค์  
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพตนเองกับบริบทของ
กลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส ั งคม  สามารถปร ับต ั ว เข ้ ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 

1) ม อบหม า ย ให ้ ท ำ ง า น เป ็ น ก ลุ่ ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่ง
อภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อยแบบ tutorial 
หรือแบบอื่น ๆ  
5) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6) การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 
7) การมอบหมายงานให้ไปศึกษา/ฝึก
ปฏิบัติตนเองแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 
8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการ
นำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และการแสดงออกถ ึ งท ั กษะ
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคน ิคสถ ิต ิหร ือคณ ิตศาสตร ์ ท่ี
เก ี ่ ยวข ้องอย ่างเหมาะสมในการ 
ค้นคว้า และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
2)  สามารถใช้เครื่องมือ สืบค้นข้อมูล 
และตรวจสอบข ้อม ูล เพ ื ่ อ จำกั ด
ผลล ัพธ ์ ได ้ อย ่ า ง รวด เร ็ วและมี
ประสิทธิภาพ 
3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการ
เข ้าถ ึ งข ้อม ูลแบ ่งป ันข ้อม ูลและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์ 
4) สามารถใช้เครื ่องมือสารสนเทศ
ผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้
อยา่งสร้างสรรค์ 
5)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ทำงานร่วมกับผู้อื ่นแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จ ั ดก ิ จกรรมการ เ ร ี ยนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในการติดต่อ สื่อสาร
ระด ับบ ุคคล กล ุ ่มคน ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปล ี ่ยนข้ อมูล
วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จำลองและนำเสนอการ
แก ้ป ัญหาท ี ่ เหมาะสม ประย ุกต ์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

1) ประเม ินผลตามก ิจกรรม 
การเร ียนการสอน โดยการ
สังเกต ประเมินทักษะการพูด 
ก า ร เ ข ี ย น แ บ บ ท ด ส อ บ ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
   (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   (4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
   (5)  มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาองถิ่น 
  3.1.2 ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   (2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
   (3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
   (4)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
   (2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
   (3)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได ้
  3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง
และสังคมได ้
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (1)  การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   (3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

15100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   

15100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

15100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   

15100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   

15100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   

15100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
เรียนรู้ 

                  

15100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   

15100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

15100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

15100104 การพ ัฒนาท ักษะการพ ูดและการเข ี ยน
ภาษาไทย 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

15100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

15100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   

15100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   

15100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   

15100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

15100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ                   

15100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

15100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

15100119 การบริหารร่างกาย                   

15100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

15100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   

 
 ⬤ ความรับผิดชอบหลกั      ⭕ ความรับผิดชอบรอง 

67 



74 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

15100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

15100123 ความงดงามแห่งตน                   

15100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   

15100125 ความจริงของชีวิต                   

15100126 การพัฒนาตน                   

15100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   

15100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   

15100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

15100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   

15100131 สังคมภิวัตน์                   

15100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

15100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   

15100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   

15100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  (2)  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  (3) การแสดงออกถึงความมีนิสัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2.2  ด้านความรู้ 
  (1) รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
  (2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดทางวิชาการซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
  (3) มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี

ในความรู้ที่เก่ียวข้อง 
  (4) มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

  (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 

  (3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสาร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
  (2)  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง

กับบริบทของกลุ่ม 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
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3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนึสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  (2) สามารถใช้เครื่องมือ สืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
  (4) สามารถใช้เครื ่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง

สร้างสรรค ์
  (5) สามารถใช้เครื ่องมือที ่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้อื ่นแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจ  

                   

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ                    

331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ                    

331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ                    

331203005   การเงินและบัญชีสำหรับผผู้ประกอบการ                    

131241001 การตลาดบริการ                    

131241002 การตลาดเพื่อสังคม                    

131243003 ศิลปะการขาย                    

331241004 การตลาดสร้างสรรค์                    

331241005 การตลาดดิจิทัล                    

331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์                    

331241007 การตลาดปฏิบัติการ                    
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

131241008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด                    

131241009 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์                    

131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา                    

131242011 การจัดกิจกรรมทางการตลาด                    

131242012 การจัดการโลจิสติกส์                    

131242013 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                     

131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม่                    

131243015 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

                   

131243016 การจัดการการจัดจำหน่าย                    

131243017 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์                     

131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม    
สหกิจศึกษาการตลาด 
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้การตลาด                    

131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด                    

131244021 สหกิจศึกษาการตลาด                    

⬤ ความรับผิดชอบหลกั      ⭕ ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา  
 2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
  ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
  2.1.1.1 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน 

ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
  2.1.1.2 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 

รายละเอ ียดของรายว ิชาและ มคอ.5 รายงานผลการดำเน ินการของรายว ิชา หร ือมคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์    
ภาคสนาม  

  2.1.1.3  การประเมินเครื ่องมือที ่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด 
ข้อสอบ 

  2.1.1.4 จัดทดสอบเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
กำหนดไว้   

 2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ในการทวนสอบระดับหลักสูตร ให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
          2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษา เป็นไป 

ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก  
   1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   2. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
   3. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
  2.1.2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการ 

และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สภามหาลัยราชภัฏยะลา วา่ด้วยการ

จัดการนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อ 5 มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีความประพฤติดี 
2.  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งอธิบายรายวิชาที ่สภามหาวิทยาลัย

กำหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3.  ได้ค่ะคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
4.  หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ภาคเรียนการศึกษาปกติ สำหรับ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มหลักสูตร
ปริญญาตรี (5ปี) สำหรับการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อย
กว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

5.  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี ปีการศึกษา 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีกาศึกษา สำหรับ
การลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

6.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    

ในรายวิชา  
1.2 ชี ้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง เช่น               

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรมเทคน ิคว ิ ธ ีการสอน  การใช ้ส ื ่ อ  การว ัดประเม ินผล การว ิ เคราะห ์ผ ู ้ เ ร ียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  
1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา  
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  
     2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน            

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา เป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการ 
ศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั ้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

     2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
     2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
     2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

ท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุ้น
อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

     2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 

     2.2.4  จัดสรรงบประมาณสาหรับการทำวิจัย และการทำวิจัยในชั้นเรียน  
     2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  
     2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ  
     2.2.7  ส่งเสริมการทำสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 5 
คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้คือ มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย
มีการวางแผน การประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงการนำข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หรือ ผลการเรียนรู ้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้น ยังติดตาม
สถานการณ์ของตลาดงานและสังคม รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

3. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไก
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบการสอบคัดเลือกหรือระบบโควตา 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือดำเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  
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3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) การกำหนดอาจารย์ที ่ปรึกษา อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื ่อกำหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้
คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  

3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ รวมถึงนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเข้าพบหรือขอคำปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร 

เพื่อนำเข้าสู่การประชุมของหลักสูตรและหาทางแก้ไขข้อร้องเรียน หากที่ประชุมของหลักสูตรไม่สามารถ
แก้ไขได ้หลักสูตรจะดำเนินการส่งต่อให้คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

4. อาจารย ์
หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์

ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
คณะหรือมหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตาม

ความจำเป็นและตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือ
ประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร ประกอบไปด้วย การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการ
สำรวจความพึงพอใจของศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ
รายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  

5.2 การเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือกำหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
สาระรายวิชา และประสบการณ์ในการสอนหรือการทำวิจัยหรือการบริการวิชาการ 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู้อย่าง
ต่ำปริญญาตรี หรือมีความรู้/ประสบการณ์ด้านงานสำนักงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับการอบรม
จากหลักสูตร ให้มีความรู ้ความเข้าใจเบื ้องต้นเกี ่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะวิทยาการจัดการ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณบำรุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 
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6.3.1 สถานที่ 
ลำดับ

ที ่
อาคารสถานที่ 

จำนวน 
(ห้อง) 

อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 100 คน 3 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 50 คน 10 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ  55 คน  7 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector  

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20 ความจุ 
100 คน 

6 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector  

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20 ความจุ 
55 คน 

12 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง/ห้อง 
โปรเจคเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง 

 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มีอยู่ 

(เครื่อง) 
1 คอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการ 123 
2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 20 
3 เครื่องฉายภาพ 10 
4 โทรทัศน์ 5 

 

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
6.3.3.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามี

เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website 
http://aritc.yru.ac.th 
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6.3.3.2 ตำรา/หนังสือ 
ภาษาอังกฤษ จำนวน       5,081 ชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย จำนวน   240 ชื่อเรื่อง 

รวม            16,368  เล่ม 
รายงานการวิจัย จำนวน   263 ชื่อเรื่อง 

6.3.3.3 วารสารและนิตรสารทางวิชาการ  
ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ชื่อเรื่อง   400  เล่ม 
ภาษาไทย จำนวน  6  ชื่อเรื่อง    60   เล่ม 
  รวม            460  เล่ม 

6.3.3.4 หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ จำนวน  7 ชื่อเรื่อง   5,040 เล่ม 
ภาษาไทย จำนวน  1  ชื่อเรื่อง     720 เล่ม 
  รวม            5,760 เล่ม 

6.3.4 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 

ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and Publishing, 
Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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  2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที ่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเน ินการบอกรับ เพื ่อให ้บร ิการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั ้ง 78 แห่ง อาทิเช ่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั ้งนี ้ย ังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่งประกอบไป 
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ. บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ่วประเทศไทย  
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ

หนังสือ เพื่อทำการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
และให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้ประกอบการเรียน 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที ่จัดไว้ โดยการตรวจสอบข้อ

ร้องเรียน หรือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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6.5  แหล่งการเรียนรู้ / แหล่งฝึกงาน / ฝึกปฏิบัติการ / สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
ลำดับที่ ชื่อสถานที่ / สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี  
2 บริษัท โคลิเซี่ยมอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
3 บริษัท สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จำกัด (สาขาปัตตานี)  
4 ไปรษณีย์จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี  
5 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (TOYOTA) จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี  
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอเอสมอเตอร์  
7 บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จำกัด (สาขายะลา)  
8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
9 บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด  
10 บริษัท ยะลาออโต้เซลส์ จำกัด จ.ยะลา  
11 บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด (โรงแรมปาร์ควิว) จ.ยะลา  
12 สำนักบริการลูกค้า กสท ยะลา  

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

× × × × × 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3  และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

 × × × × 

(8) คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน 

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    × 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ         
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกล

ยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 

   1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ ก่อนการ
สอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 

   1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรสังเกต     
การสอนของอาจารย์ 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษา

ปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอก 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต   
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู ้ร ับผิดชอบ ผู ้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ดำเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
    1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา

(มคอ.7) 
    2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:      บริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration  
                  Program in Marketing 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:      บริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration  
                  Program in Marketing 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย     ช่ือเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
                 ช่ือย่อ : บธ.บ. (การตลาด) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Business  
                           Administration (Marketing) 
                 ช่ือย่อ: B.B.A.  (Marketing) 

2. ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย     ช่ือเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
                 ช่ือย่อ : บธ.บ. (การตลาด) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Business  
                           Administration (Marketing) 
                 ช่ือย่อ: B.B.A.  (Marketing) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการและนักการตลาดมืออาชีพ ที่เก่ง

ส ื ่อสาร เก่งไอที มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก บนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดมืออาชีพที่มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการและนำความรู้ไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชนและสังคม 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    4.1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงต ัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.2 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ
และนักการตลาด ที่เก่งสื่อสาร เก่งไอที มีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
คิด กล้าทำ กล้าแสดงออก บนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ ่งผลิต
บัณฑิตที ่สามารถบูรณาการและนำความรู ้ไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
หลักสูตร ดังนี้ 
4.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดสร้างสรรค์  
4.2 มุ ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดทั ้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 
4.3 มุ ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการทางการตลาดอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต   

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต   
 

 

ปรับปรุง 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 

หมวดวิชา
แกน 
ปรับปรุง
จำนวน
หน่วยกิต 
จาก 33 
หน่วยกิต 
เป็น 27 
หน่วยกิต
เปลี่ยนช่ือ
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 
และหมวด
วิชาเฉพาะ
ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
เปลี่ยนช่ือ
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา
บาง
รายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการ  
 สื่อสาร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
12 

 
หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษาและการ  
 สื่อสาร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
15 

 
หน่วยกิต 

    วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 กล ุ ่ มว ิชาคณ ิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ ่มว ิชาอัตลักษณ์ของ
คณะ 

 
 

 

3 หน่วยกิต 

    คณะครุศาสตร์        3 หน่วยกิต 
    หรือ    
    คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
 3 หน่วยกิต 

    หรือ    
    ค ณ ะ ว ิ ท ย า ก า ร

จัดการ 
 3 หน่วยกิต 

    หรือ    
    คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร 
 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาแกน  27 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    เฉพาะด้านบังคับ  33 หน่วยกิต     วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
    เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
กลุ ่มวิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 

  
9 

 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

  
9 

 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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8. รายวิชา 8. รายวิชา  
    8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต     8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
         บังคับเรียน  10 หน่วยกิต   วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต  

   15100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6)  
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 15100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*  3(3-0-6)  
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 15100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6)  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 15100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6)  

   15100106   การ ใช ้ ภ าษาอ ั งกฤษในส ั งคม
ออนไลน์    

3(3-0-6)  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้

2(1-2-3) 15100107 ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้*  

2(1-2-3)  

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 15100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*   2(1-2-3)  
*2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 15100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 2(1-2-3)  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู ้
2(1-2-3)     

   15100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6)  
         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
2(1-2-3) 15100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียนภาษาไทย 
3(3-0-6)     

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  2(2-0-4)     
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

อ่านภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3)     

   15100110 การพ ัฒนาท ั กษะการส ื ่ อสาร
ภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6)  

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

2(1-2-3)     

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 15100111   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 15100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3)     
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3)     

         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาวิถีแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต  

   15100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)  
   15100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6)  

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)     
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2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4)     
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3)     

      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100114 เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื ่อการ

นำเสนอ 
3(3-0-6)  

   15100115 เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
ชีวิตประจำวัน* 

3(3-0-6)  

   15100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*      3(3-0-6)  
   15100119 การบริหารร่างกาย  1(0-2-2)  
   15100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3)  
   15100121 ศาสตร ์พระราชาก ับการพัฒนา

ท้องถิ่น   
3(3-0-6)  

   15100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย   3(3-0-6)  
   15100123   ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)  
   15100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  2(1-2-3)  

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 15100125 ความจริงของชีวิต*  3(3-0-6)  
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 15100126 การพัฒนาตน*  2(2-0-4)  
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 15100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*      3(3-0-6)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 15100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*  2(1-2-3)  

         กลุ่มวิชาสังคม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต  

   15100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)  
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)     
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)     
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3)     

      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   3(3-0-6)  

2150101 สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 15100131 สังคมภิวัตน์*    3(3-0-6)     
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่
ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 

หมายเหตุ*  หมายถึงรายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ สำเร็จระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 

 

                   กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
      คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

   5100132 ครูแห่งแผ่นดิน  3(3-0-6)  
    หรือ   
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               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100133 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6)  
    หรือ   

      คณะวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   3(3-0-6)  
    หรือ   

      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

   15100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  3(3-0-6)  
    8.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต     8.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
3120201 กฎหมายธรุกิจและสภาพแวดล้อม

ทางกฎหมาย 
3(3-0-6) 331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการ

ออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
6(3-6-9)  

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 331201002 เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ท ั ล เ พ ื ่ อ ก า ร
บริหารธุรกิจ  

6(3-6-9)  

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ   

6(3-6-9)  

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 4(2-4-6)  
3123302 
3124101 
3126101 

การเงินธุรกิจ 
หลักการตลาด 
หลักการบริหารธรุกิจ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

331203005 
 
 

ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ บ ั ญ ช ี ส ำ ห รั บ
ผู้ประกอบการ 

5(3-4-8) 
 
 

 

3126202 
3126203 
3129101 
3132101 

การจัดการการดำเนินงาน  
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 
โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เนต็
เพื่องานธุรกิจ  

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

 

    

        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต          วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  

3124102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(2-2-5)     
3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)    
3124205 การตลาดดจิิทัล  3(2-2-5)    
3124207 การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
3(3-0-6)    

3124209 การจัดการการจดัจำหน่าย 3(3-0-6) 
 

   



93 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสาน 
3(2-2-5)    

3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5)    
3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5)    
3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5)    
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5)    
3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)    

   131241001 การตลาดบริการ  3(2-2-5)  
   131241002 การตลาดเพื่อสังคม 3(2-2-5)  
   131243003 ศิลปะการขาย 3(2-2-5)  
   331241004 การตลาดสร้างสรรค์ 6(3-6-9)  
   331241005 การตลาดดิจิทัล 6(3-6-9)  
   331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้าง

แบรนด์ 
6(3-6-9) 

   331241007 การตลาดปฏิบัติการ 6(3-6-9)  
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต          วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

   131241008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  3(2-2-5)  
   131241009 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)  
   131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5)  
   131242011 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
   131242012 การจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)  
   131242013 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5)  
   131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม่ 3(2-2-5)  
   131243015 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3(2-2-5)  

   131243016 การจัดการการจัดจำหน่าย 3(2-2-5)  
   131243017 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)    ปรับออก 
3124208 การสร้างแบรนด ์ 3(2-2-5)    ปรับออก 
3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5)    ปรับออก 
3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)    ปรับออก 
3124317 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 
3(2-2-5)    ปรับออก 

3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้า
ปลีก  

3(3-0-6)    ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6)    ปรับออก 

 
        กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต  
3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

เตรียมสหกจิศึกษาการตลาด 
3(270) 131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 
3(3-0-6)  

     ให้เลือกเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้เพียง  1  วิชา      ให้เลือกเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้เพียง  1  วิชา  
3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การตลาด 
6(600) 131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้

การตลาด 
1(90) ปรับ

จำนวน
หน่วยกิต 

   131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 5(450) วิชาใหม่ 
3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600)  

    8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต     8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เร ียนโดยไม่น ับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เร ียนโดยไม่น ับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

9. คำอธิบายรายวิชา  9. คำอธิบายรายวิชา   
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
         กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

   15100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language Thought and 
Communication 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิด
และการสื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การ
สรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเลน่การเลา่
นิทานพ้ืนบ้าน 

Language and Communication, relation between 
languages with ideas and communication, listening and 
reading skills, idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 15100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 

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

ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีว ิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป ็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให ้ความรู ้ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication 
tools, practice of language  in daily life use 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 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3) 15100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 
Thai for Careers 

3(3-0-6) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   15100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 

English for Fun 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน 
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำ
ตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

English usage for daily communication, English 
sound systems, vocabularies and greeting expressions, 
self-introduction and introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

   15100106   การใช ้ภาษาอ ังกฤษในส ังคม
ออนไลน์    
English Usage for Social 
Network 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื ่อสังคม
ออนไลน์  การตั้งและการตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving 
queries and answers in English, online chatting, giving 
opinions in English, writing and replying email in English 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication 
and Learning Development 

2(1-2-3) 15100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้*  
English for Communication 
and Learning Development 

2(1-2-3) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัส
วิชา 
2. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื ่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใช้เครื ่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, 
listening, speaking, reading and writing in daily life of 
various situations such as greeting; c leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on 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 communication 

 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียนในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication skills, 
listening, speaking, reading and writing in daily life of 
various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on 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 communication 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

2(1-2-3) 15100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*  
 English for Communication 1 

2(1-2-3) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานท่ีใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices 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 
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2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

English for Communication 2 
2(1-2-3) 15100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 

English for Communication 2 
2(1-2-3) ปรับปรุง

ดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ
เ ป็ น
ร า ย ว ิ ช า
ส ำ ห รั บ
การเท ียบ
โอน 
3. ป รั บ
คำอธิบาย
ร า ย ว ิ ช า
ภาษาอังก
ฤษ 

การฝ ึกและพ ัฒนาการฟ ง พ ูด  อ าน และเข ียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ี
เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

การฝ ึกและพ ัฒนาการฟ ง พ ูด  อ าน และเข ียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ี
เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication 
and Learning Development 

2(1-2-3)    ปรับออก 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

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 
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   15100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 

Technology and Media Literacy 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เทา่ทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร การเข้าถึงและประเมนิข้อมลู 
การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื ่อ การใช้เครื ่องมือ
สื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and 
communication literacy, information access and 
evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social 
media use under law controls and ethics in technology 

         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
Speaking and Writing Skills 
Development 

2(1-2-3) 15100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียนภาษาไทย 
Developments of Thai 
Speaking and Writing Skills 

3(3-0-6)    ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษา
ค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วย
การพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, 
speaking and writing for both formal and informal 
occasion, research, knowledge from listening and reading 
from various media, presenting with presentation and 
writing with ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษา
ค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วย
การพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, 
speaking and writing for both formal and informal 
occasion, research, knowledge from listening and reading 
from various media, presenting with presentation and 
writing with ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 
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2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 

 Principles of Reading and 
Writing Thai Words 

2(2-0-4)    ปรับออก 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคำไทย ศึกษา
ปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

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 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อ่านภาษาอังกฤษ 
Development of speaking 
and reading skills in English 

2(1-2-3)    ปรับออก 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนอ
งานหน้าชั ้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



101 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   15100110 การพ ัฒนาท ักษะการส ื ่ อสาร

ภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills 
Development 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยค
ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, 
short message reading and writing, non-complicated 
sentence reading and writing 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  
English for Reading and 
Writing Development 

2(1-2-3)    ปรับออก 

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อให้สามารถอ่านจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การ
เขียนจดหมาย 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. 

   

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 15100111   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

การใช้ภาษาจีนเพื ่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข 
การแนะนำแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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 

 
 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  
คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้น
ในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese 
alphabets, vocabularies, basic Chinese grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 
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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Melayu for Communication 
2(1-2-3) 15100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Melayu for Communication 
3(3-0-6) ปรับปรุง

ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บท
สนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทักทาย การถามทุกข์สุข การ
ขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

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 

การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน 
คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้น
ในชีวิตประจำวัน 

Melayu useage for communication in daily life, 
vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

2(1-2-3)    ปรับออก 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวน
ภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 

   

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic  

2(1-2-3)    ปรับออก 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยคพื้นฐาน 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไป
ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาวิถีแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต  

   15100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 
Well-being 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การใช ้ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี ในช ีว ิตประจำวัน 
ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects 
of using science and technology on environment, foods 
and nutrition, dietetics, nutrition information reading, 
basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and 
mental health 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 15100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 
Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับ
การเทียบ
โอน 

พลังงาน แหล ่งพล ังงาน พล ังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการ
ทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อ า ห า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 
managementwith heat, cold, radiochemical, packaging 
and storage 

 
 

พลังงาน แหล ่งพล ังงาน พล ังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการ
ทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี  ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อ า ห า ร ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 use in daily life, using microorganism in food 
industries, agricultural and industrial production 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3)    ปรับออก 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การ
มองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนำ
หลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

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 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4)    ปรับออก 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
Information for Life Long 
Learning 

2(1-2-3)    ปรับออก 

ความหมาย บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศเพื่อ
การเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถ ึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธ ีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้ เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

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 

   

      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100114 เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื ่อการ

นำเสนอ 
Information Technology for 
Presentation 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
เข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น 
การว ิ เคราะห ์และส ังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data 
access and use, accessing information methods, 
searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจำวัน 
Information Technology in 
Daily Life 

2(1-2-3) 15100115 เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
ชีวิตประจำวัน* 
Information Technology in 
Daily Life 

3(3-0-6) ปรับปรุง
ดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วย
กิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การ
ประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 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 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีว ิตประจำวัน การ
ประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information 
technology, computer application in daily life, data 
warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system 

 
 
 

 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 15100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*  

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) ปรับปรุง

ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; 
financial mathematics and interest, hire-purchase; 
accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; 
financial mathematics and interest, hire-purchase; 
accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   15100119 การบริหารร่างกาย 

Body Exercise 
1(0-2-2) วิชาใหม่ 

   หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิค
เบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแตล่ะ
ส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือก
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice 
and basic technique of body management to gaining 
muscle, body flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

   15100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 
Sports for the Quality of Life 
Development 

2(1-2-3) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัส
วิชา2. 
หน่วยกิต 
3. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับ
การเทียบ
โอน 

   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ภาวะ การเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods 
of sports competition, principles and how to choose 
sports for 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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   15100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 King’s Philosophy for Local 
Development 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาท้องถิน่ 

King’s philosophy for agricultural management, 
economies, environment and education; sufficiency 
economy philosophy, royal projects for the better living 
of people, sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

   15100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 
Introduction of Ethics and 
Wealth      

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้เข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมี
ความสุขและอยู ่ร ่วมกันผู ้อื ่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบ
ธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชี
และการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding and 
valuing lives, society and environment; self-development 
for happy living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, 
marketing and communication 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   15100123   ความงดงามแห่งตน 

Beauty of Life 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง
และเข้าใจผู ้อ ื ่น ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่ม 
และทำงานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, human nature, 
personality developments, social etiquette, principles of 
basic speaking, principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

   15100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 
Step to the World 

2(1-2-3) วิชาใหม่ 

   การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การ
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรือ
อีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการ
ประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนใน
การทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, writing 
letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, 
etiquette in tone of speaking, vocabularies and 
expressions for work practice and 
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2100118 ความจริงของชีวิต  

Truth of Life 
2(2-0-4) 15100125 ความจริงของชีวิต* 

Truth of Life 
3(3-0-6) ปรับปรุง

ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับ
โลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาป
ญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลก
ทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่
ถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

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 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับ
โลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกตในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบต
าง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะ
ไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเปน มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิต
และสังคม 

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 
Self Development 

2(2-0-4) 15100126 การพัฒนาตน* 
Self Development 

2(2-0-4) ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับการ
เทียบโอน 

หล ักการและองค ์ประกอบตลอดจนป ัจจ ัย  ของ
พฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การ
ป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรม
ของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและ
การจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 
และการบริหารความขัดแย้ง 

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 
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2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics for Life 
2(1-2-3) 15100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 

Aesthetics for Life  
3(3-0-6) ปรับปรุง

ดังนี ้
1. รหัสวิชา
2. หน่วย
กิต 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับ
เป็น
รายวิชา
สำหรับ
การเทียบ
โอน 

ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิ งความ ค ิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้กับความเป็นมา
ของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ย ิน และการเคลื ่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิ งความค ิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 15100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) ปรับปรุง
ดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ ์ ธรรมชาติของมนุษย์  
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ใน
การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ไทย ความสำคัญของมนุษยส ัมพ ันธ ์ ธรรมชาติของมนุษย์  
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 
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         กลุ่มวิชาสังคม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต  

   15100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 
Multiculture  and Peace 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ความหมาย ความสำค ัญ ประเภทของว ัฒนธรรม 
กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื ้นฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of culture, 
process of building understanding, cultural difference 
and its acceptance, basic concepts of peace and 
reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and 
responsibility towards Multiculture society, living 
together in democratic society, right prevention 
guidelines 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4)    ปรับออก 

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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  
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

Life Skills and Public 
Conscious Mind 

2(1-2-3)    ปรับออก 

ความหมายและความสำคัญของทักษะชีว ิต รวมถึง
องค์ประกอบท่ีสำคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั ้งการให้ความสำคัญของการม ีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

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, self-management skills and stress 
management; emphasis on public mindedness and 
public consciousness in order to be peaceful coexistence 

   

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3)    ปรับออก 

ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดำเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจำวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
    วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  
   15100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 

Life Skill for Society   
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ทักษะด้านการคิดแก้ป ัญหาแบบองค์รวม  การคิด
สร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู ้อาชีพ การเรียนรู้
ส ังคมผู ้ส ูงว ัย การสร ้างค ุณค่าในตนเองและการพัฒนา  จิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, 
adaptation in the 2 1 st century, multiculture 
understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and 
public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

2150101 สังคมภิวัตน ์
Socialization 

2(2-0-4) 15100131 สังคมภิวัตน์* 
Socialization    

3(3-0-6)    ปรับปรุง
ดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วย
กิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี 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 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and 
environment in Thai society, ASEAN and world societies, 
globalization and natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
         กลุ่มวิชาสังคม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

   15100132 ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง สี่เสา-หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต 
ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9  for teachers 
profession, praising teachers, learning to changes, four 
pillars of learning, life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 

 

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
   15100133 วิถีไทย วิถีถิ่น 

 Thai and Local Ways   
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   พื ้นฐานว ัฒนธรรมก ับว ิถ ีช ีว ิตช ุมชนชายแดนใต้  
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  วัฒนธรรม
อาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจำถิ่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกดิจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   
และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of 
southern border, local community culture and southern 
border identity: food , dress, local textiles and language, 
traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning resores in local community 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
      คณะวิทยาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

   15100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Enterpreneurs 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู ้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู ้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนว
ทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหาร
รายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือก
ในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, 
analysis of guidelines for becoming entrepreneurship in 
special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, 
forming business guideline, personal financial planning, 
income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, 
tax benefit, ethics and social responsibility, and related 
laws 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

   15100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น 
Science for Community 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ว ิธ ีการทาง
วิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื ่อการพัฒนา
ท้องถิน่ 

Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to science, scientific 
process, scientific application for community 
development 

 

    9.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต     9.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
131201005 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6)    ปรับออก 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดตั ้ง อํานาจ
หน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้าง
หุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท
จํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล 
นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่า
ซ ื ้อ จ ้างแรงงาน ค้ำประก ัน จ ํานอง จ ํานํา ต ัวแทน นายหน้า 
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 
Business Statistics 

3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ 
การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจง
ความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติ
ต่าง ๆ 

      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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3122101 การบัญชีขัน้ต้น 1 

Accounting 1 
3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั ่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภททั่วไปการจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี 
กระดาษทำการ งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อ
ขายสินค้า 

Meaning and purposes of accounting, benefits of 
accounting information, history of accounting profession, 
concept and regulations of accounting, accounting 
principles and methods according to double-entry 
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 
Business Taxation 

3(3-0-6)    ปรับออก 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3123302 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
3(3-0-6)    ปรับออก 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 3122101 การบัญชีข้ันต้น 1  
Pre-requisite: 3122101 Accounting 1 

    

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน
ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดย
เน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหา
เงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะหแ์ละการ
วางแผนการเง ินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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 
Principles of Marketing 

3(3-0-6)    ปรับออก 

ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทาง
การศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมาย
ธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และ
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจ
บริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด 

Definition and importance of marketing, 
approaches to marketing, marketing management 
concept, analysis marketing environment, business goal, 
motivation and consumer behavior, market type, 
marketing mix for goods and service business, and 
marketing ethic 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 

Principles of Business 
Management  

3(3-0-6)    ปรับออก 

หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธรุกิจ 
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึง
ศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต 
การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธ ุรก ิจ รวมถึง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Basic principle of business, form of business, 
type of business, environment and business risk, 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 
Operations Management  

3(3-0-6)    ปรับออก 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การ
ออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การ
จัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบ
คลังสินค้า เครื ่องมือและเทคนิค ความรู ้พื ้นฐานของโปรแกรม
สำเร็จรูป และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิด
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource 
Management 

3(3-0-6)    ปรับออก 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรร
หา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

      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 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6)    ปรับออก 

หล ักท ั ่ ว ไป เก ี ่ ย วก ับ เศรษฐศาสตร ์ จ ุ ลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหาภาคการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื ่อใช้ในด้านธุรกิจ 
พฤติกรรมผู ้บร ิโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ 
และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

Application of 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 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและ

อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
Software Package and 
Internet services for 
Business 

3(2-2-5)    ปรับออก 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ
ผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ในงาน 
การนำโปรแกรมสำเร็จรูป (Application) บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มา
ใช้ในงานธุรกิจนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
การประยุกต์ใช้ในงาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูป (Application) 
บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 

Thai and English typing through computer, 
application of computer program on document 
management, calculating program, presentation 
program, internet network and its application, the use of 
Application from mobile equipment for business 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331201001 ความค ิดสร ้ างสรรค ์และการ

ออกแบบเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 
Creativity and Design for 
Business Development 

6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื ่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะ
ความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
เพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิดเพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้า
ใจความคาดหวังของลูกค้า การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลองใช้ รวมถึง
การปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ 

Creation of inspiration; analytical thinking skills; 
critical thinking; design thinking process to formulate the 
issues; brainstorming the questions to solve client-centric 
problems; thinking skills and understanding the clients’ 
expectations; design and creativity to solve problems; 
producing, product testing, product improvement, and 
practice for business administration 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารธุรกิจ 
Digital Technologies for 
Business Administration 

6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   ศึกษาการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในด้านการวางแผน การ
บริหารงานและการควบคุม การนำเสนอข้อมูลในการตัดสินใจ
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงศึกษาระบบสารสนเทศเพื ่อการ
จัดการธุรกิจ ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ ระบบจัดการรายงานทาง
ธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการบูรณาการกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล 

Application of package software to enhance the 
efficiency of business operation in terms of planning; 
management and control; an information presentation 
for creative business decision-making; an information 
system for business management; a business operation 
system; a business report system; a business decision 
support system; an office automation system; a smart 
business system; digital business integration   
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
New Venture Creation and 
Entrepreneurship 

6(3-6-9) 
 

วิชาใหม่ 

   เทคนิคการจัดการธุรกิจเบื้องต้นสำหรับการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต พยากรณ์การ
ผลิต ทำเลที่ตั ้ง  การควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า  
การตลาดและการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การขยายช่องทาง
จำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน การบริหารองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แผน
ธุรกิจ การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและ
กฎหมายจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

Basic business management techniques for 
entrepreneurship; exploiting the business opportunity 
and new venture creation; design and product 
development; production planning; production 
forecasting; locations; quality control; value chain 
management; marketing and marketing communications 
in the digital age; expanding the distribution channels to 
the current market; management in modern business 
organizations; business plans; networking; strategies for 
creating competitive advantages in business; the 
formation of the corporation; business law and ethics 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 

Business Forecasting 

4(2-4-6) วิชาใหม่ 

   หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน การกำหนดราคา ปัจจัยมหภาคและ
นโยบายรัฐที ่ส ่งผลต่อหน่วยงานธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิจในอนาคต แนวโน้มราคา ความต้องการสินค้าจำนวน
คู่แข่งรายใหม่ในอนาคตและวิธีการทางสถิติและการประยุกต์การ
สร้างแบบจำลองและเทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์แนวโน้ม 
สหสัมพันธ ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การ
ประเมินผลและการปรับปรุงการพยากรณ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Principles of economics; a demand and 
supply analysis; a cost and return analysis; pricing; macro 
factors and governmental policies affecting business 
organizations; an economic trend analysis; price trends, 
product demands; new competitors; statistical methods 
and application; model building and forecasting Techni 
techniques; a trend analysis; correlation and regression; 
a time series analysis; evaluation and forecasting 
improvement; implementation of information 
technology for forecasting and making a business 
decision 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331203005 ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ บ ั ญ ช ี ส ำ ห รั บ

ผู้ประกอบการ 
Entrepreneurial Finance and 
Accounting 

5(3-4-8) วิชาใหม่ 

    แนวค ิ ดการจ ั ดการการ เ ง ิ นและบ ัญช ี ส ำหรั บ
ผู้ประกอบการเบื้องต้น การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการ
วางแผนพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับ
ผู้ประกอบการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุนการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน 
ลูกหนี้/สินค้าคงเหลือ) การจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะยาว
ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร ง บ ป ร ะ แ ส เ ง ิ น ส ด ร ว ม ท ั ้ ง ภ า ษี  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีและการเงิน 

Concepts of basic financial and accounting 
management for entrepreneurs; a financial report 
analysis and financial forecast planning; financing 
and capital management for entrepreneurs; 
working capital management; an analysis of 
financial break even point; cash budgeting; capital 
budgeting and an analysis of feasibility for 
investment; liquidity administration (debtors and 
inventories); short-term and long-term financing; 
estimation of cash flow statement; taxes: 
personal income taxes, corporate income taxes, 
value-added taxes, specific business taxes, and 
tax administration for business; and law related to 
accounting and finance 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
        กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต          วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior 
3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู ้บริโภค  
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมท่ีมผีลตอ่
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

Definition and importance of consumer 
behavior, consumer segmentation, individual factors and 
environmental factors affecting the decision of 
consumer, consumer trend include study consumer 
behavior in southern border provinces context for 
applied in marketing strategy 

    

3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing 

3(3-0-6)  ปรับออก 

หลักการ แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดที่
นำมาใช้กับการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดระหว่างประเทศ ที่ มีผลต่อการดำเนินงาน การ
ขยายตลาดระหว่างประเทศ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
และพันธมิตร การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การบริหารและการควบคุม โดยเน้นกรณีศึกษา
การตลาดระหว่างประเทศแถบชายแดนใต้ 

Principle concept and theory of marketing 
applied to international trade, analysis of international 
marketing environment affecting operations, expanding 
international market, segmenting targeting and 
positioning, competitor analysis and partners, strategy 
marketing mix of international, management and control 
with emphasis on international marketing case studies of 
southern border countries 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124205 การตลาดดิจิทัล 

Digital Marketing  
3(2-2-5)    ปรับออก 

เศรษฐกิจด ิจ ิท ัล ความสำคัญของการตลาดดิจ ิทัล 
แนวความคิดของการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ การตลาดโดยใช้อีเมล ์การตลาด
โดยใช้เนื้อหา การตลาดด้วยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ การตลาด
โดยใช้วิดีโอ การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ และ   การวิเคราะห์
และประเมินผลการสื่อสาร และจรรยาบรรณการตลาดดิจิทัล 

Digital economy, importance of digital 
marketing, concept of digital marketing, marketing 
environment and consumer behavior, digital marketing 
communication strategy such as online advertising, e-
mail marketing campaign, content marketing, social 
media marketing, video marketing, mobile marketing, 
analysis and evaluation communications and digital 
marketing ethics 

 

3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Halal and Community 
Product Marketing 

3(3-0-6)    ปรับจาก
วิชาเอก

บังคับเป็น
วิชาเอก
เลือก แนวความค ิดและหล ักการผล ิตภ ัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮา
ลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้ก ับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ้

Concept and principle of halal and 
communities’ products, halal industry trends, halal 
marketing for industry goods and services, analysis of 
market opportunities for halal and community product, 
product management, price, place and promotion, 
emphasis applied on halal and community product 
contextual southern border provinces 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124209 การจัดการการจัดจำหน่าย 

Distribution Management 
3(3-0-6)    ปรับจาก

วิชาเอก
บังคับเป็น
วิชาเอก
เลือก 

ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจาย
สินค้า องค์ประกอบการจัดจำหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัด
จำหน่าย  ความสำคัญของการจัดการการจัดจำหน่าย ประเภท
และโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประเภทคนกลาง การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 
การกระจายสินค้า บทบาทและความสำคัญของการกระจายสินค้า 
กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการกระจายสินค้า 

Definition of distribution management, elements 
of distribution, roles of underwriter, significance of 
distribution management, type and structure of channel 
of distribution both directly and indirectly, type 
middleman, evaluating alternative distribution channels, 
distribution, roles and significance of distribution, primary 
activities of distribution and decision on the distribution 

   

3124313 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 
Product and Price 
Management 

3(2-2-5)    ปรับจาก
วิชาเอก

บังคับเป็น
วิชาเอก
เลือก 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภัณฑ์ 
การวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ตรา
ย่ีห้อ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกำหนดเรื่องราคา การตัดสินใจเรื่องราคา กลยุทธ์ใน
การตั้งราคา 

Role and responsibilities of product management, 
product and price policy, product mix. Product life cycle, 
packaging design, branding, positioning, new product 
development, factors influencing pricing, pricing decision, 
pricing strategy 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124321 โครงงานการตลาด 1 

Marketing Project 1 
3(2-2-5)    ปรับออก 

ระเบียบวิธีการทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าตัวอย่าง
โครงงาน เลือกหัวข้อโครงงานการตลาดของธุรกิจที ่สนใจ ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนปฏิบัติงาน ขอบเขตของ
โครงงาน จัดทำโครงร่างของโครงงานและนำเสนอจนได้รับอนุมัติ 

Methodologies contain guiding processes of study 
or investigatory interested topic in marketing field, knowing 
concepts and theories, set the plan and methods to suit 
with the projects, preparation of project and presented 
until approved  

   

3124422 โครงงานการตลาด 2 
Marketing Project 2 

3(2-2-5)    ปรับออก 

วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น: 3124325 โครงงานการตลาด 1  
Pre-requisite: 3124325 Marketing Project 1 

   

มุ่งเน้นให้ทำการพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่นำเสนออย่าง
ละเอียดและลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รวมถึงการประเมินผล การจัดทำรูปเล่ม และการนำเสนอผลการ
ดำเนินโครงงาน 

Designations project aims to develop the topics to 
understand the strategy by understanding the project and 
real actual practice under the guidance of an advisor with 
evaluation the project design, do booklet and also 
presentation of result for project research 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงสร้างสรรค ์

Seminar in Created Marketing 
3(2-2-5)    ปรับจาก

วิชาเอก
บังคับเป็น
วิชาเอก
เลือก 

วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง 
ๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที ่ทำให้ 
ประสบความสำเร ็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานด้าน
การตลาด ตลอดจนนำผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ด้าน
ทฤษฎีทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาดพร้อม
ทั้งวางแผนทางการตลาด แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้การ
วิเคราะห์และอภิปราย ภายใต้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงในพื้นที่ 
โดยบูรณาการและสร้างสรรค์เคร่ืองมือการตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณแล
เชิงคุณภาพ ตลอดจนดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้
จากนักธุรกิจจริง 

Analyze and solve the problems of marketing in 
various of business as well as guidelines of solving studies 
by various factors that make it a success and failure of 
performance marketing, as well as conduct the results of 
problem analysis and knowledge of marketing theory to 
study issues of interest to the market along with planning 
of marketing, practical approach to solving problems using 
analysis and discussion under case study or the actual 
situation in the area by integrating and creating the tools 
to both quantitative and qualitative, as well as study 
visiting or share experiences to learn from the real business 

   

3124424 การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

3(2-2-5)     

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อ
ธุรกิจ ประเภทของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน
ข้อเสนอการวิจัยการตลาด ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการวิจัย
การตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากผลการวิจัยการตลาด 

Definition and importance of marketing research 
on business, types of marketing research, researcher ethics, 
research proposal writing, research problem, literature 
review, data analysis and marketing research conclusion, 
development of marketing strategies from marketing 
research finding 

 
 

   ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331241004 การตลาดสร้างสรรค ์

Creative Marketing 
6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด การวิเคราะห์และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่า
ของสินค้า การประยุกต์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

Concepts, principles, components, and 
operation of creative marketing thinking procedure; 
analysis and development creative thinking; creative 
design thinking of marketing innovation for responding 
customers’ needs and increasing value of products; 
application of creative marketing in developing new 
products; designing innovation for responding market 
needs together with developing local products for 
increasing economic value in communities creatively. 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331241005 การตลาดดิจิทัล 

Digital Marketing 
6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   การจัดการข้อมูลและเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล การ
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดดิจิทัล การจัดการข้อมูลฐานลูกค้า
เพื่องานการตลาดดิจิทัล โอกาสทางการตลาดดิจิทัลสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาสำหรับการตลาดดิจิทัล ช่องทางการ
จัดจำหน่ายสำหรับการตลาดดิจิทัล การกระจายสินค้า การสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การตลาดดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย การผลิต
สื ่อการตลาดดิจิทัลประเภทภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและ
แอพพลิเคชั่น ลักษณะของสื่อการตลาดประเภทวิดีโอ การเขียน
กรอบแสดงเรื่องราวของสื่อวิดีโอ เทคนิคการบันทึกวิดีโอด้วยกล้อง
และมือถือ การผลิตสื ่อการตลาดประเภทวิดีโอด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปและแอพพลิเคชั่น การกำหนดงบประมาณ การวางแผน
การตลาดดิจิทัล การดำเนินงานและประเมินผลการตลาดดิจิทัล 
การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการตลาดดิจิทัลผ่านการดำเนิน
โครงงานสร้างสรรค์ 

Management of data and tools in digital 
marketing; digital marketing data survey and analysis; 
customer data management for digital marketing; digital 
marketing opportunities for product development; 
pricing for digital marketing; distribution for digital 
marketing; laws and ethics in creating media for digital 
marketing; marketing contents through social media; 
creating media for digital marketing in the form of 
pictures through package programs and applications; 
technique of video recording through camera and 
mobile; creating media for digital marketing in the form 
of videos through package programs and applications; 
budgeting; digital marketing planning; making and 
presenting digital marketing report  
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331241006 การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ 

Marketing Communication 
and Branding 

6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   แนวคิดและองค์ประกอบของการสื่อสาร  องค์ประกอบ
ของการสื่อสารที่ดี  การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน จรรยาบรรณการสื่อสารการตลาด แนวคิดการสร้างคุณค่า
ในงานที่ทำ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ  การศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย ประเภทเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน เครื ่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การวางแผน
งบประมาณการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การสร้างแบรนด์  
วิธีการสร้างแบรนด์ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การทดสอบและ
ประเมินผลแบรนด์  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างแบรนด์  
ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ รวมถึงการวางแผน จัดทำ และนำเสนอ
โครงงานเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

Communication concepts and components; 
marketing communication; marketing mix communication; 
ethics in marketing communication; analysis of business 
environment; consumer behavior study; positioning target 
market; marketing mix communication tool categories; 
marketing mix communication tools; marketing mix 
communication strategy; marketing mix communication 
budgeting; branding; branding procedures; creating brand 
identity; brand testing and evaluation; successful branding 
factors; failure branding factors; branding case study 
analysis, planning, making and presenting projects. 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   331241007 การตลาดปฏิบัติการ 

Practical Marketing 
6(3-6-9) วิชาใหม่ 

   ปัญหาและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑห์รือ
บริการของธุรกิจ หลักการและแนวคิดการวิจัยการตลาด การ
ออกแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาด การวางแผน กลยุทธ์การตลาด การดำเนินกลยุทธ์
การตลาด การควบคุมและประเมินกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา    กลยุทธ์การจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทาง
การตลาด โดยการจัดทำและสื่อสาร นำเสนอโครงงานสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ และ/หรือ ต่อยอดพัฒนาธุรกิจในพื้นที ่

Problems and customer needs toward products 
and service in business; product development and 
creative service in solving problems for customers; 
marketing data analysis; applying research data for 
marketing benefit; analysis of marketing opportunity; 
product strategy planning; pricing strategy; online and 
offline distribution strategy; marketing promotion 
strategy; implementation; control and evaluation of 
profits from marketing investment by making and 
communicating; presenting projects for new business 
development and/or local business development. 

 

3124204 การตลาดบริการ  3(2-2-5) 131241001 การตลาดบริการ  
Service Marketing 

3(2-2-5)  

ความหมาย และความสำคัญของการตลาดบริการ 
ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว การกำหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับ
การตลาดบริการ การวางแผนส่วนประสมการตลาดบริการ การ
วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ รวมถึง
แนวโน้มของการตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้  

 

ความหมาย และความสำคัญของการตลาดบริการ ประเภท
ของการตลาดบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการและการท่องเที่ ยว การ
กำหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการตลาดบริการ 
การวางแผนส่วนประสมการตลาดบริการ การวิเคราะห์แนวทาง
แก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ รวมถึงแนวโน้มของ
การตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 
 
 
 

 

ปรับปรุง
ดังนี ้
1. รหัส
วิชา 
2. จำนวน
หน่วยกิต 
3. วิชาเอก
เลือกเป็น
วิชาเอก
บังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Definition and importance of service marketing, 

types of service marketing, marketing environment 
analysis, government policies to supporting service and 
tourism businesses, targeting and consumer behavior for 
services marketing, service marketing mix planning, 
analysis of the business services marketing for identifying 
solution and trend of service and tourism marketing in 
southern border provinces 

Meaning and significance of service marketing; 
types of service marketing; an analysis of marketing 
environment; government policies for supporting service 
business and tourism; customer segmentation and 
customer behavior for service marketing; planning for 
service marketing mix; an analysis of guidelines for solving 
marketing problems of service business; trends of service 
marketing and tourism in the three southern border 
provinces 

 

3124206 การตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
Social and Environmental 
Marketing 

3(2-2-5) 131241002 การตลาดเพ่ือสังคม 
Social Marketing 

3(2-2-5)  

แนวความค ิดการจัดการการตลาดเพ ื ่อส ังคมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
เพื ่อสังคม การศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคที ่คำนึงถึงสังคมและ
สิ ่งแวดล้อม การวางแผนการตลาดเพื ่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม 
รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Societal and environmental marketing concept, 
green business management, corporate social and 
environment responsibility, analysis of social marketing 
environment, study of consumer behavior to taking into 
societal and environmental, societal and environmental 
marketing planning and societal and environmental 
marketing events 

แนวความค ิดการจ ัดการการตลาดเพ ื ่อส ั งคมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อ
สังคม การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนการตลาดเพื ่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการจัด
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Concepts of social marketing and environment 
management; green business management; corporate 
social and environmental responsibilities; an analysis of 
social marketing environment; a study of customer 
behavior concerning the society and the environment; 
planning for social and environmental marketing; organizing 
the activities of social and environmental marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร ั บปรุ ง
ดังนี ้
1. ช่ือวิชา 
2. ร หั ส
วิชา 
3. จำนวน
หน่วยกิต 
4. วิชาเอก
เล ือกเป็น
ว ิ ช า เ อ ก
บังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   131243003 ศิลปะการขาย 

Art of Selling 
3(2-2-5)  

   หลักการศิลปะการขาย ทฤษฎีแรงจูงใจ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคำพูด
ขาย เทคนิคการนำเสนอ เอกสารการขาย การจัดการข้อร้องเรียน
ของลูกค้า จรรยาบรรณพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การ
กำหนดโควตาและงบประมาณการขาย การประเมินผลและการ
รายงานการขาย ทัง้การขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

Principles of art of selling; theories of motivation; 
the buying decision process; the selling process; sales 
planning;   product description; presentation techniques; 
sales documents; customer complaint management; 
ethics of sales officers; sales forecasting; setting a quota 
and a sales budget; evaluation and reporting the online 
and offline sales 

 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต          วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
   131241008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 

Marketer Personality 
Development 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ความสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ
คุณสมบัติของนักการตลาดกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะ
การสื่อสาร มารยาททางสังคม และการสร้างความประทับใจต่อ
ลูกค้า  

Significance of study and practice of marketer 
personality development principles; psychology and 
personality theories; qualifications of marketers; 
personality development processes; communication 
arts; social etiquette; creating the impression for 
customers 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   131241009 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

Packaging Design and 
Development 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
วัสดุที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบและพฒันา
บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผล 
โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริง 

Significance of packaging design and 
development; materials for packaging development; 
strategies of packaging design and development; a data 
analysis for packaging development; processes of 
packaging development; packaging testing; evaluation 
with the emphasis on practice 

 

   131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
Product and Price 
Management 

3(2-2-5)  

   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภณัฑ์ 
การวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ตรา
ยี่ห้อ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการกำหนดเรื่องราคา การตัดสินใจเรื่องราคา กลยุทธ์
ในการตั้งราคา  

Role and responsibilities of product 
management, product and price policy, product mix, 
product life cycle, packaging design, branding, 
positioning, new product development, factors 
influencing pricing, pricing decision, pricing strategy 

 
 
 
 

 
 
 
 

ปรับจาก
วิชาเอก

บังคับเป็น
วิชาเอก
เลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   131242011 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 

Event Marketing 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และวิธีการจัดแสดง
สินค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ความสำเร็จ 

Meaning, significance, principles and methods of 
product displays and event marketing for attracting the 
target group and achieving the business goal 

 

   131242012 การจัดการโลจิสติกส์ 
Logistics Management 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   แนวความคิดการจัดการส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ การ
ขนส่งวัตถุดิบ  การสั่งซื้อสินค้าและการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
บทบาทหน้าที่ของการจัดส่งกำลังบำรุงในการกระจายสินค้าจาก
ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ระบบข้อมูลในการจัดส่งกำลังบำรุง การใช้
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประโยชน์จากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื ่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการประยุกต์ใช้
การจัดการลอจิสติกส์ทางการตลาด  

Concepts of business logistics; raw material 
transportation; purchasing and packaging for 
transportation; roles of logistics for distributing products 
from manufacturers to consumers; a data system for 
logistics; using the electronic data interchange; a data 
analysis and advantages of supply chains to create the 
marketing competitive advantage; applying the marketing 
logistics management 

 

   131242013 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer Relationship 
Management 

3(2-2-5)  

   หลักการและความสำคัญของการจัดการความสัมพนัธล์กูค้า 
ขั้นตอน  การดำเนินงานจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจดัการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนเทคนิคการประเมินผล 

Principles and significance of customer relationship 
management; processes and implementation of customer 
relationship management; tools for customer relationship 
management and techniques of evaluation 

 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
   131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม่ 

Modern Marketing Seminar 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ 
ประสบความสำเร ็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานด้าน
การตลาด ตลอดจนนำผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ด้าน
ทฤษฎีทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที ่น่าสนใจทางการตลาด
พร้อมท้ังวางแผนทางการตลาด แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้
การวิเคราะห์และอภิปราย ภายใต้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
ในพื้นที่ โดยบูรณาการและสร้างสรรค์เครื่องมือการตัดสินใจทั้งเชิง
ปร ิมาณแลเช ิ งค ุณภาพ ตลอดจนด ู งานหร ือแลกเปล ี ่ ยน
ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จากนักธุรกิจจริง  

An analysis and a solution to different types of 
marketing problems through studying factors that lead to 
success and failure of marketing; studying the interesting 
issues of marketing gained from the findings and 
knowledge of marketing theories;  planning for marketing 
and guidelines for solving problems by analyzing and 
discussing under the case study or the real situation in 
the area by integration and creation of both quantitative 
and qualitative  tools for decision-making; a study visit or 
an experience exchange to learn from the businessmen 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชมุชน 
3(3-0-6) 131243015 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Marketing of Halal Products 
and Community Products 

3(2-2-5) ปร ั บปรุ ง
ดังนี ้
1. ร หั ส
วิชา 
2. จำนวน
หน่วยกิต 

แนวความค ิดและหล ักการผล ิตภ ัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮา
ลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้ก ับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

Concept and principle of halal and 
communities’ products, halal industry trends, halal 
marketing for industry goods and services, analysis of 
market opportunities for halal and community product, 
product management, price, place and promotion, 
emphasis applied on halal and community product 
contextual southern border provinces 

แนวความค ิดและหล ักการผล ิตภ ัณฑ ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮา
ลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสนิค้าและบรกิาร การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
จัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

Concepts and principles of Halal products and 
community products; a trend of Halal industry; Halal 
marketing for product and service industry; an analysis of 
marketing opportunities for Halal products and 
community products; management of products, prices, 
distribution and marketing promotion with the emphasis 
on the application of Halal products and community 
products in the context of southern border provinces 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124209 การจัดการการจัดจำหน่าย 3(3-0-6) 131243016 การจัดการการจัดจำหน่าย 

Distribution Management 
3(2-2-5) ปร ั บปรุ ง

ดังนี ้
1. ร หั ส
วิชา 
2. จำนวน
หน่วยกิต 

ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจาย
สินค้า องค์ประกอบการจัดจำหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัด
จำหน่าย  ความสำคัญของการจัดการการจัดจำหน่าย ประเภท
และโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประเภทคนกลาง การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 
การกระจายสินค้า บทบาทและความสำคัญของการกระจายสินค้า 
กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการกระจายสินค้า 

Definition of distribution management, elements 
of distribution, roles of underwriter, significance of 
distribution management, type and structure of channel 
of distribution both directly and indirectly, type 
middleman, evaluating alternative distribution channels, 
distribution, roles and significance of distribution, primary 
activities of distribution and decision on the distribution 

 

ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจาย
สินค้า องค์ประกอบการจัดจำหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัด
จำหน่าย  ความสำคัญของการจัดการการจัดจำหน่าย ประเภท
และโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประเภทคนกลาง การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 
การกระจายสินค้า บทบาทและความสำคัญของการกระจาย
สินค้า กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานการกระจายสินค้า 

Meaning of channel and product distribution 
management; elements of distribution; roles of a 
distribution manager; significance of distribution 
management; types and structures of direct and indirect 
distribution channels; types of intermediaries; 
evaluation of distribution channels options; product 
distribution; roles and significance of product 
distribution; key distribution activities; making a decision 
of product distribution 

   131243017 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Marketing 
Management 

3(3-0-6)  

   ความหมายและความสำคัญของการจัดการกลยุทธ์
การตลาด การจัดองค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกลยุทธ์
ระด ับธ ุรก ิจ การวางแผนกลย ุทธ ์การตลาด การว ิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช ้สวอต (SWOT) ทาวเมทร ิกซ ์  (TOWS 
Matrix) เพสต์ (PEST) โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) 
เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

Meaning and significance of marketing strategy 
management; organization management through 
marketing strategy management; strategy planning; 
corporate strategy setting; business strategy setting; 
marketing strategy setting; an analysis of environment 
with SWOT, WS Matrix, PEST, Five Forces Model ,STP; 
marketing mix strategies  

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124208 การสร้างแบรนด ์

Branding 
3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมายและความสำคัญของแบรนด์ แนวคิดแบรนด์ 
การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสร้างแบรนด์ การออกแบบแบรนด์ 
การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การทดสอบและประเมินผลแบรนด์ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 

Definition and importance of brand, brand 
concept, targeting, brand building, brand design, brand 
identity, testing and evaluating brand, key success factors 
and failure to building brand, branding case studies 
analysis 

  

3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 
Marketing Innovation 

3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมายของนวัตกรรมทางการตลาด องค์ประกอบของ
นวัตกรรมทางการตลาด ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการตลาด การใช้
ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 
และกรณีศึกษานวัตกรรมทางการตลาด 

Definition of marketing innovation, elements of 
marketing innovation, benefits of marketing innovation, 
consumer needs response and solution based on creative 
thinking, development of Innovative marketing mix and case 
studies of marketing innovation  

  

3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
Advertising and Sales 
Promotion 

3(3-0-6)    ปรับออก 

หลักการและความสำคัญของการโฆษณา ธุรกิจงานโฆษณา 
การวางแผนงานโฆษณา ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์โฆษณา 
การกำหนดงบประมาณ การศึกษาข้อมูล การสร้างสรรค์โฆษณา และ
การใช้สื ่อ รวมถึงประเมินผลโฆษณา ตลอดจนศึกษาถึงหลักการ 
ประเภท วิธีการของการส่งเสริมขาย รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

Principle and importance of advertising, advertising 
business, advertising planning consisting objectives 
advertising, budgeting, information learning creation 
advertising and using media include evaluation advertising, 
principles and type methods promotion including laws 
related to advertising and promotion 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124317 โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการ

ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 
Software Package and 
Application for Marketing 

3(2-2-5)    ปรับออก 

การทำงานและระบบฐานข้อมูลในสำนักงานทางด้าน
การตลาด การจัดฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม และการนำโปรแกรม
สำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการด้านการตลาดอัตโนมัติ และหลักการ
วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย ระบบที่ใช้เชื่อมโยงในองค์การธุรกิจเพื่อ
การประยุกต์ใช้ในงานการตลาด 

Operation and database of marketing office, 
database with program. application of software to 
automation marketing management and principles to 
use software, electronic database, network, system 
linked for business organizations to applications 
marketing 

   

3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก 
Wholesaling and Retailing 
Management 

3(3-0-6)    ปรับออก 

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการบริหารธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการ การบริหารบุคคล 
การบริหารการค้าและตราสินค้า การจัดซื้อ การบริหารลูกค้า การ
ควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการศึกษากฎหมายสำหรับการ
ดำเนินงานธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก 

Definition, importance and principles 
management of wholesaling and retailing, select 
location of project, resource management, trade 
management and brand, purchasing, customer 
management, control and evaluation as well as legal 
learning for the wholesaling and retailing business 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 

Marketing and Business Ethic 
3(3-0-6)    ปรับออก 

แนวความคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักการ
ตลาด ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ประโยชน์และลักษณะของ
การตลาด   เชิงจริยธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 

Concept business ethic, marketer ethic, corporate 
social responsibility, benefits and features of ethical 
marketing, emphasis on analysis case studies about 
marketing and business ethic 

   

3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior 

3(2-2-5)    ปรับออก 

ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค  การ
แบ่งกลุ ่มผู ้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที ่ม ีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึง
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทพื้นที ่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

Definition and importance of consumer behavior, 
consumer segmentation, individual factors and 
environmental factors affecting the decision of consumer, 
consumer trend include study consumer behavior in 
southern border provinces context for applied in marketing 
strategy 

 

3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
Integrated Marketing 
Communication 

3(2-2-5)    ปรับออก 

ความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร การกำหนด
ตลาดเป้าหมาย เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานท้ัง
แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมสาน การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน การทดสอบและการประเมินผล จรรยาบรรณด้านการ
สื่อสารการตลาด Importance and elements of 
communication, market targeting, traditional and modern 
Integrated marketing communication tools, applying of 
technology for integrated marketing communication, 
Integrated marketing communication strategic planning, 
testing and evaluation, marketing communication ethics 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124424 การวิจัยการตลาด 

Marketing Research 
3(2-2-5)    ปรับออก 

 
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อ

ธุรกิจ ประเภทของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณนักวิจัย การ
เขียนข้อเสนอการวิจัยการตลาด ปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
อภิปรายผลการวิจัยการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจาก
ผลการวิจัยการตลาด  

Definition and importance of marketing research 
on business, types of marketing research, researcher 
ethics, research proposal writing, research problem, 
literature review, data analysis and marketing research 
conclusion, development of marketing strategies from 
marketing research finding 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
        กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต       กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต  
3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศกึษาการตลาด 
Preparation for Professional 
Internship and Preparation 
for Cooperative Education 
in Marketing 

3(270) 131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 
Preparation for Professional 
Internship and Preparation 
for Cooperative Education in 
Marketing 

3(3-0-6) ปรับปรุง
ดังนี้  

1. ปรับ
รหัสวิชา  
2. จำนวน

ช่ัวโมง 
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ 
เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าคิดกล้า
ทำกล้าแสดงออก รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน 
ได้แก่ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 
และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงานและโครงงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริง 

Principle, concept, cooperative education 
process and related regulations, technique of job 
application, basic knowledge for working in the 
workplace in accordance with occupational standard and 
marketing field identities are technology, 
communication, creative and courage include 
development of work skills are personality, English, 
human relation, teamwork, quality management system 
in the workplace, project and report writing, academic 
presentation technique and practice 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ 
เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าคิดกล้า
ทำกล้าแสดงออก รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน 
ได้แก่ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 
และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงานและโครงงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริง 

Principles, concepts, cooperative education 
process and regulations of job application techniques; 
basic knowledge for working in a workplace to develop 
in accordance with professional standards and identities 
of Marketing Program, i.e. technologies, communication, 
creativity,  confidence and assertiveness including 
necessary skill development, i.e. personalities, English, 
human relations; teamwork and a quality administration 
system in a workplace; writing a report and a project; 
techniques of academic presentation; practical working 
experience  
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
     ให้เลือกเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้เพียง  1  วิชา      ให้เลือกเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้เพียง  1  วิชา  

3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การตลาด 
Field Experience in 
Marketing 

6(600) 131244020 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 
Professional Internship in 
Marketing 

5(540) ปรับปรุง
ดังนี้  

1. ปรับ
รหัสวิชา  
2. จำนวน
ช่ัวโมงและ
หน่วยกิต 

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่างๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงแต่ละหน่วยงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Operating actual in various departments, 
operating and reporting of marketing field experience will 
be under supervision of mentor of each agency and 
advisor at least 600 hours or 16 weeks emphasis on 
practicality 

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่างๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงแต่ละหน่วยงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Practical working experience in different 
workplaces and writing a report of professional 
internship in Marketing under the supervision of a 
mentor in each organization and an advisor with 
a minimum of 540 hours or 16 weeks with the 
emphasis on practical working 

   131244019 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้
การตลาด 

1(90) วิชาใหม่  

   การนำความรู้ ทฤษฎี ด้านการตลาด ธุรกิจและนวัตกรรม
การทางการคลาด มาใช้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางการตลาด 
โดยบูรณาการทั้งด้านแนวคิดสร้างสรรค์ การวางแผนบริหารจัดการ 
การปฏิบัต ิ อย่างสร้างสรรค์ภายใต ้การประเมินขององค์กร 
หน่วยงาน หรือบริษัท เพื่อสร้างธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม พร้อม
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา 

Applying knowledge and theories of Marketing, 
Business and Marketing Innovation to professional 
experience of Marketing; integration of creativity, 
administration planning; creative practice under the 
supervision of organizations, workplaces, or companies to 
create business, develop innovations, gather information, 
and present the project to the supervisor 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3124427 สหกิจศกึษาการตลาด 

Cooperative Education in 
Marketing 

6(600) 131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 
Cooperative Education in 
Marketing 

6(600) ปรับปรุง
ดังนี้  

1. ปรับ
รหัสวิชา  การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการ

ปฏิบัติงานและการทำโครงงานสหกิจศึกษาการตลาดจะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดย
เน้นการปฏิบัติจริง 

Operation actual in various departments, 
operating and project of marketing cooperative education 
will be under supervision of administrators and advisors 
at least 600 hours or 16 weeks emphasis on practicality           

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทำโครงงานสหกิจศึกษาการตลาดจะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดย
เน้นการปฏิบัติจริง 

Practical working experience in different 
workplaces and writing a report of cooperative education 
in Marketing under the supervision of an administrator in 
each organization and an advisor with a minimum of 600 
hours or 16 weeks with the emphasis on practical working 

    9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เร ียนโดยไม่น ับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เร ียนโดยไม่น ับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กา รสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
ลำดับ

ที ่
หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. 3120201 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 131201005 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
2. 3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 131291001 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
3. 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 131241022 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
4. 3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ 
3(3-0-6) 131321001 ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารทรัพยากร

ในยุคดิจิทัล 
3(2-2-5) 

5. 3124207 การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

3(3-0-6) 131243015 การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

3(2-2-5) 

6. 3124209 การจัดการการจดัจำหน่าย 3(3-0-6) 131243016 การจัดการการจดัจำหน่าย 3(2-2-5) 
7. 3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 131241010 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
8. 3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5) 131243014 สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
9. 3124204 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 131241001 การตลาดบริการ   3(2-2-5) 
10. 3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 131241002 การตลาดเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
11. 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

เตรียมสหกจิศึกษาการตลาด 
3(270) 131244018 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

เตรียมสหกจิศึกษาการตลาด 
3(3-0-6) 

12. 3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 131244021 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600) 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่ 5229/2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่1956/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต  
สาขาวิชาการตลาด   คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



159 
 

 



160 
 

 
 



161 
 

 
 



162 
 

 
 



163 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรี จึง

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 และมตสิภาทห่วิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ในการประชุมครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ี
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำหน้าที่
ควบคุมแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 



179 
 
  ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจในการออกระเบียบ คำสั่งหรือประกาศ และเป็นผู้
วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

 
  ข้อ 6 ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 
    6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 

 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 

  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 

  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์สองทาง 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ คราวละ 1 รายวิชา 
หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 

  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 

  8.1 ระบบทวิภาค 

   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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   8.1.4 การทำโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

  8.2 ระบบไตรภาค 

   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 

 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้ระบบ
ทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืนๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 

หมวด 3 

หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

     
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 132 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 165 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  10.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 

หมวด 4 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 

 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลกัสูตรปริญญาตรีหรือสำเรจ็
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 

  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 

  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
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ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

  กำหนดการและวิธ ีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับผู ้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้
การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   13.1 ผู ้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นและได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 

  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาใด 
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาน้ัน 

 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 

  ในกรณีที ่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากท่ีได้ศึกษามาแล้ว 

 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี ้
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือ
นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 
2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 1 

    2) นักศึกษาท่ีอยู่ในสภาพรอพินิจครั้งท่ี๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 
1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที ่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งท่ี 3 

  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 

  15.3 ผ ู ้ท ี ่ม ีสภาพนักศึกษาให้ม ีบ ัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื ่อประกอบการใช้  
วิทธิต่างๆ ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
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15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 

   15.4.2 ตาย 

   15.4.3 ลาออก 

   15.4.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 

   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 ในภาคการศึกษาปกติที่สอง
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 

   15.4.9 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
หลังจากได้รับการรอพินิจครั้งท่ี 1  
    15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งท่ี 2 

    15.4.11 ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 10 

    15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ำกว่า 1.80  
    15.4.13 กระทำการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 

  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ กำลังศึกษาใน
หลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  16.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 

  16.3 นักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

  16.4 นักศึกษาท่ีรับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 18 หน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี ้
  18.1 ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่
กำหนดไว ้

  18.2 ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 

  18.3 ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน 

  18.4 แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

  18.5 ทำการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 

  18.6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน
กรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานำเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 

หมวด 6 

การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 

  19.1 กำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 20 จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

  หากมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจ
ทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตตาม
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 

 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 

  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดย
นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วัน
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 

  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษท่ีเป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 

  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
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 ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 

  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับ
ภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
สำหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 

 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
หรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่เกิน 2 ภาค
การเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

 ข้อ 25 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนและใน
วันที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผันการชำร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาค
การศึกษา 

 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชำระก่อน 

 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทำเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการการศึกษาภายใน 
20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 

  26.2 การลาพักการศึกษากระทำได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นที่
จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ข้อ 27 การลาออก 

  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงาน
โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด 7 

การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 

  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

   29.1.2 กรณีที ่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 

  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผลการเรียน
เป็น E  

 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 

  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  30.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกำหนด จะต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 

 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นท่ีไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่าผิดวินัย
ทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดบัคะแนน 

                       A ดีเยี่ยม 4.0 

                       B+ ดีมาก 3.5 

                       B ด ี 3.0 

                       C+ ดีพอใช้ 2.5 

                       C พอใช้ 2.0 

                       D+ อ่อน 1.5 

                       D อ่อนมาก 1.0 

                       E ตก 0.0 

 

 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมนิรายวิชาที่เรียนตามหลกัสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตอ้งไม่ตำ่กว่า “D” ถ้า
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถ
เปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่น
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
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31.2 ระบบไม่มคี่าระดับคะแนน กำหนดสญัลักษณ์การประเมินดังนี้ 
ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 

ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผา่น F (Fail) 

 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียนเพิ่ม 

 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังน้ี 

   Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
         W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา
หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 

   I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณใ์นรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จเมื่อสิน้
ภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 
   1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 

  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดำเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 

  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นำเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา
คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ำ ไม่ให้นำผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ในหลักสตูรที่
เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 

 ข้อ 34 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติด ี

  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการ
เรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตร ี
(5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาค
การศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
สถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 

  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่า
ระดับคะแนน 

  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 
ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่
เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 

  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 

  37.2 การส่งผลการเรียน 

   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 10 
วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

 ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 

  38.1 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลยัและ
เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นำ
ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้
บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 

 
 
 

      (ศาสตราจารย์ ดร. เสรมิศักดิ์   วศิาลาภรณ์) 
      

                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 
      

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 

 ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 “การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง ๑๕.๔.๑๒ ของ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้
ในหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๓.๓ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มีค่าระดับคะแนนต่ำกว่า C โดย
ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผลการเรียนด้วย ทั้งนี้
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้” 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี ้
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การออกแบบ Module ควรมีความเชื ่อมโยงวิชากับ

กระบวนการใช้ในการฝึกงานและให้เค้ามีรายได้ เน้นให้
น ักศึกษามีงานทำ การเร ียนการสอนแบบชุดวิชา มี
ลักษณะที่มีความยืดหยุ่น 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
รายว ิชาให ้เป ็นการสอนที ่ เน ้นการ
ปฏิบัติทุกรายวิชา  

2 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถมีงานทำตั้งแต่ปีที่ 1 และ
สามารถเรียนต่อไปอีกจนจบตามหลักสูตร สนับสนุนให้
นักศึกษาปฏิบัติ 

1. หลักสูตรออกแบบรายวิชาและชุด
วิชาที่มีกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ
ควบคู่และมีการบูรณาการความรู้กับ
ผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ รวมทั ้งเป็น
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างรายได้
ให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

3 บัณฑิตควรมีทักษะความพร้อมในการทำงาน  1. หลักสูตรออกแบบรายวิชาและชุด
วิชาที่มีกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ
ควบคู่และมีการบูรณาการความรู้กับ
ผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ รวมทั ้งเป็น
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างรายได้
ให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิรองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การออกแบบ Module ควรมีความเชื ่อมโยงวิชากับ

กระบวนการใช้ในการฝึกงานและให้เค้ามีรายได้ (บูรณา
การกับสถานประกอบการระหว่างเรียน ตามแหล่งเรียนรู้ 
และสร้างรายได้) ในแต่ละ Module   

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
รายว ิชาให ้เป ็นการสอนที ่ เน ้นการ
ปฏิบัติทุกรายวิชา  
2. หลักสูตรออกแบบรายวิชาและชุด
วิชาที่มีกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ
ควบคู่และมีการบูรณาการความรู้กับ
ผู ้ประกอบการในพื้นที ่ระหว่างเรียน 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และ
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้น
ปีตาม Module ที ่เน้นเนื ้อหาความรู้
เกี ่ยวกับทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าและตลาด   

2 ควรแทรกในแต่ละวิชา ให้นักศึกษาเขียนแผนการตลาด 
การนำ เสนอแผนการตล าดตาม เ วลาท ี ่ ก ำ หนด 
จัดการสอนแบบ PjBL 

หลักสูตรได้เพิ ่มคำอธิบายรายวิชาที่
เน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจและฝึกปฎิบัติ
เข ียนแผนการตลาด การนำเสนอ
แผนการตลาด การทำโครงงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดตาม Module  
และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ต่าง ๆ อาทิเช่นการจัดการเรียนรู้แบบ
บ ู รณาการก ับการทำงาน (Work 
integrated learning : WIL) ก า ร
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Project 
based learning : PBL) แ ล ะ ก า ร
จัดการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
( PBL : Problem-Based Learning) 
Community based learning : CBL) 
ฯลฯ  

 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ดิจิทัล ควรเป็นพื ้นฐาน ไม่ควรแยกเป็นชั ้นปี เพราะทุกปี

พร้อมจะ out to date และควรเรียน by project  
1. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชา
และรายวิชาให้เป็นการสอนที่เน้น
ให้น ักศึกษาใช้เครื ่องมือสื ่อสาร
ทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโยลีสารสนเทศ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทเิช่น การจัดการ
เร ียนร ู ้ แบบบ ูรณาการก ับการ
ท ำ ง า น  ( Work integrated 
learning : WIL) การจัดการเรียนรู้
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
แบบโครงงาน  (Project based 
learning : PBL) และการจ ัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL 
: Problem-Based Learning) 
Community based learning : 
CBL) ฯลฯ  

2 นักการตลาดปฏิบัติ ฟังแปลก ควรแตกออกมาว่าจะปฏิบัติ
อะไร เพราะนักการตลาดจร ิงๆ ต ้องปฏิบ ัต ิได ้อย ู ่แล้ว  
การวัดควรวัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เอาไปต่อยอดกับธุรกิจที่
บ้านได้จริงให้ประสบความสำเร็จ  

1.หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก
นักการตลาดปฏิบัติ เป็น นักการ
ตลาดจ ั ดการข ้ อม ู ล  เพ ื ่ อ ให้
สอดคคล้องการเป็นนักการตลาดที่
ต้องมีฐานข้อมูล หรือ Big Data ที่
เน้นให้นักศึกษาใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยี
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

3 ควรมี Module เกี่ยวกับวิจัย แยกออกมาจากมืออาชีพ แยก
เป็นวิจัย เพราะปัจจุบันหลายคนทำ research  

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชา
และคำอธิบายรายวิชาเพิ่มที่เน้นให้
นักศึกษาเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด และเน้นให้ปฏับัติจริงใน
แ ต ่ ล ะ  Module   ต ั ว อ อย ่ า ง  
Module น ั กการตลาดจ ั ดการ
ข้อมูล จะเน้นให้ศึกษาถึงความ
พฤติกรรมผู ้บริโภค เริ ่มจากการ
ค้นหา การจัดเก็บ การป้อน การ
ร วบร วม  ก า ร แบ ่ ง แ ยก  และ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเพ ื ่อนำมาเป็น
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
พฤต ิกรรมของผ ู ้ บร ิ โภค และ 
นักการตลาดมืออาชีพ จะเน้นให้
ศึกษาถึงการจัดทำโครงงานด้าน
งานวิจัยตลาด จนสามารถนำเสนอ
โครงงานเป็นผลงานของนักศึกษา 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4 วิชาการวิเคราะห์ทางการเงินฯ ถ้าเป็นผู้ประกอบการควร

ส ่งเสร ิมให ้ร ู ้ เร ื ่องภาษีมากกว่าเพิ ่ม การบร ิหารบุคคล 
เพ่ิม การจัดการการเงิน 

1. คณะและหลักสูตรมีการปรับปรุง
ชุดวิชาและรายวิชาให้เป็นการสอน
ที่เน้นวิชาการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ินางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ในการเรียนรูแบบที่มโีมดูล (module) 1 โมดูล (module) 

ได้แก่  
วิชานักการตลาดปฏิบัติ ควรเพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ  
customer insights ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ลูกค้า และ customer journey เพ่ือจะได้นำมาสร้างแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด และช่องทางการตลาด ที่เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้า 
วิชานักการตลาดดิจิตอล  เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมแต่
อยากให้เน้นทฤษฎี 30 ปฏิบัติ 70 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยให้
นักศึกษาได้ความรู้และปฏิบัติได้จริง 
วิชานักการตลาดสื่อสาร ยังขาดเนื้อหาเรื่องเครื่องมือหลัก
ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด 
นักการตลาดมืออาชีพ  เน้นให้นักศึกษาทำวิจัยการตลาด
ใช่หรือไม่ และมีการลงมือพบผู้ประกอบการตามประเด็น
ที่ตัวเองทำงานวิจัย ดังนั้นเนื้อหาต้องครบถ้วน 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
รายว ิชาให ้เป ็นการสอนที ่ เน ้นการ
ปฏิบัติทุกรายวิชา  
2. หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
รายวิชาให้เป็นการสอนที่การปฏิบัติทุก
รายวิชา โดยได้จัดตารางการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนที่แบ่งออกเป็น
ชั้นปีการศึกษาและภาคเรียน  
3. หลักสูตรได้ออกแบบแผนการเรียน
ที่มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงการ
หรือโครงงาน ที ่ เน ้นเนื ้อหาความรู้
เกี ่ยวกับทางการตลาด ความรู ้ความ
เข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อจะ
ได ้ น ำม าส ร ้ า งแผนกลย ุ ท ธ ์ ท า ง
การตลาด และช่องทางการตลาดที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและตลาด   
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในวาระประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในวาระประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญาของหลักสูตรคือต้องการจะทำอะไร วัตถุประสงค์

คือผลที่จะเกิดขึ้น แต่หลักสูตรระบุรูปแบบการบรรยาย
คล้ายกัน  

หล ักส ูตรม ีการปร ับปร ัชญาของ
หลักสูตร เป็น มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติการทางการตลาดมืออาชีพที่
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
บูรณาการและนำความรู้ไปประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชน
และสังคม 

2 ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยระบุเป็นรายข้อ หลักสูตรมีการปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เป็น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตที่
สามารถบูรณาการและนำความรู ้ไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ธ ุ รก ิ จ  ช ุ มชนและส ั งคม   โดยมี
วัตถุประสงค์หลักสูตร ดังนี้ 

1.3.1 มุ ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติการทางการตลาดสร้างสรรค์  

1.3.2 มุ ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติการทางการตลาดทั ้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 
1.3.3 ม ุ ่ ง ผล ิ ตบ ัณฑ ิ ต ให ้ เ ป ็ นนั ก
ปฏ ิบ ัต ิการทางการตลาดอย ่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 

3 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2 ควรอยู่ในด้าน
ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพตนเองกับบริบท
ของกลุ่ม หลักสูตรได้ดำเนินการตาม
ผลการเรียนรู้ทางฝ่ายวิชาการคณะ
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
วิทยการจัดการ เป็นภาพรวมของคณะ
วิทยาการจัดการ 

4 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่มีเรื่องการสื่อสาร 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรได้
ดำเนินการตามผลการเรียนรู้ทางฝ่าย
ว ิชาการคณะวิทยการจ ัดการ เป็น
ภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ 

5 ควรให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา และ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2 ปีการศึกษาควบคู่
กับการเรียนออนไลน์  

หลักสูตรได้กำหนดแผนการศึกษาของ
นักศึกษา เพื่อเน้นปฏิบัติตามชั้นปีเป็น
ฐาน ทุกชั้นปี 

6 ในการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพหร ือฝึกสหกิจศึกษา
หลักสูตรควรหาสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา ไม่ควร
ให้นักศึกษาหาสถานประกอบการเอง 

หลักสูตรมีข ้อมูลทะเบียนสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจให้
นักศึกษา เพื่อใช้ในการพิจารณาสถาน
ประกอบการให้แก่นักศึกษา 

7 การสอนออนไลน์ควรเน้นรูปแบบให้รุ ่นพี ่สอนรุ ่นน้อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 

หลักสูตรจะมีสโมสรนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด และคณะวิทยาการจัดการ 
ได้จัดกิจกรรมโดยให้รุ่นพี่ ทั้งศิษย์เก่า 
และนักศึกษา ได้มาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์จากการเรียนการสอน 
และการทำงานทางด้านการตลาด 

8 ควรเน้นการผลิตนักการตลาดการค้าชายแดนใต้ระหว่าง
ประเทศ และเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ 

รายว ิชาแกน มีรายว ิชาที ่ เก ี ่ยวกับ
กฎหมาย และหลักสูตรได้ม ีการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ฝ ึ ก ท ั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากรายวิชา 

9 ควรจัดทำความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย บริษัทค้าปลีก 
หรือบริษัทค้าส่งเพื่อเพ่ิมโอกาสให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรควรเพิ่มจัดกิจกรรมที่มีบริษัท 
ห้างหุ ้นส่วน หรือภาคีเครือข่ายตาม
บริบทในพื้นท่ี เพื่อทำความร่วมมือและ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

10 ควรเพิ ่มเติมรายวิชาหรือกิจกรรมเกี ่ยวกับการตลาด
นานาชาติ 

หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมจาก
รายวิชา 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
11 วิชานักการตลาดมืออาชีพ คำอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้อง

กับชื่อวิชา เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาระบุเกี่ยวกับการทำ
วิจัย โครงงาน  

หลักสูตรได้ดำเนินการปรับคำอธิบาย
รายวิชาเป็น ปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาด การนำข้อมูลวิจัยการตลาด
มาใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด การดำเนินกลยุทธ์การตลาด 
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
การตลาด โดยการการจัดทำโครงงาน
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจใหม่ และ/หรือ ต่อ
ยอดเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชนในพื้นที ่

12 วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ในคำอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยไม่ควรระบุข้อความภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรดำเนินตามข้อเสนอแนะ  

13 วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ชื่อวิชาควร
ปรับเป็น วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการตลาดและการ
อาชีพ  

รายว ิชาเป ็นรายวิชาแกนของคณะ
วิทยาการจัด  ไม่ได้ปรับปรุงรายวิชา
ดังกล่าว แต่ในรายวิชาการตลาดดิจิทัล 
จะมีเนื้อหาและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง
ก ับเทคโนโลย ี  ท ี ่ เน้ นตามศาสตร์
การตลาด 

14 ควรให้อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตรฝ ังตัวในสถาน
ประกอบการ เพื ่อเป็นการเพิ ่มเติมทักษะความรู ้และ
ประสบการณ์ 

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ WIL กับ
สถานประกอบการหรือชุมชนในพื้นที่
โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบสามารถเพ่ิม
ท ักษะความร ู ้ และประสบการณ์
โดยตรงร่วมกับนักสึกษา 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ในวาระประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ในวาระประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เพิ่มข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการ

ในภาคผนวก  

หลักสูตรดำเนินการเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ฎ  

2 เมื่อแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลุ่มวิชาแกนซึ่งกำหนด
และดำเนินการโดยคณะวิทยาการจ ัดการผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วให้นำมาใสใ่น
เอกสารหลักสูตรก่อนนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรดำเนินการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชากลุ่มวิชาแกน เรียบร้อย  

3 ปรับคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที ่เป ็นชุดว ิชาให้
สอดคล้องกับรายละเอียดที ่ระบุในข้อ 5 ข้อกำหนด
เกี่ยวกับการทำโครงงานความว่า 5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑ ิตสาขาว ิชาการตลาด
กำหนดให้ช ุดวิชาทุกชั ้นปีจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  

หลักสูตรดำเนินการเพิ ่มเติมตามที ่คณะ
กรรมการฯ โดยปรับคำอธิบายรายวิชา 

เกี ่ยวกับการจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน
สร้างสรรค์ 

4 เพิ่มรายวิชาการวิจัยทางการตลาดหรือเพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดในรายวิชา331241007
การตลาดปฏิบัติการ 

หลักสูตรดำเนินการเพิ ่มเติมตามที ่คณะ
กรรมการฯ โดยปรับคำอธิบายรายวิชา 

เก ี ่ยวก ับการวิจ ัยการตลาดในรายว ิชา 
331241007 การตลาดปฏิบัติการ  

5 ปรับจำนวนหน่วยกิตในวงเล็บและคำอธิบายรายวิชาของ
รายวิชาที่เป็นชุดวิชาให้เน้นภาคปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรดำเนินการปรับจำนวนหน่วยกิต 

เด ิม 6(4-4-10) เป ็น 6(3-6-9)  และ
คำอธิบายของรายวิชาที่เป็นชุดวิชาให้
เน ้นภาคปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตามที่คณะกรรมการฯ 

6 ชื ่อวิชาของรายวิชา 131201005 กฎหมายธุรกิจแก้ไข
เป ็น”กฎหมายและจร ิยธรรมทางธ ุรก ิจ”และแก ้ไข
คำอธ ิบายรายว ิชาเป ็น”…และพระราชบ ัญญัต ิการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
พระราชบัญญัติอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

หลักสูตรดำเนินการ 2 ส่วน  
1. จัดทำบันทึกข้อความเรื ่องข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ สำหร ับรายว ิชา

กฎหมายธุรกิจ 

2. ได้เพิ ่มเติมคำอธิบายรายวิชาการตลาด
ด ิ จ ิท ั ล  ในส ่ วน เน ื ้ อหากฎหมายและ

จรรยาบรรณที่เกี ่ยวข้องกับสื ่อ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการฯ 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
7 ตรวจสอบการใช ้คำว ่ า  “น ักการตลาด”และ”นัก

บริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน”
ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 

หลักสูตรดำเนินการแก้ไข “นักการ
ตลาด” ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

8 ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า”มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน”ให้นำข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุงหมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หลักสูตรดำเนินการแก้ไข “มีการบูรณา
การจ ัดการเร ียนการสอนร ่วมกับ
ผู้ประกอบการและชุมชน” ให้นำข้อมูล
ดังกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 2 แผนพัฒนา
ปรับปรุงหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หล ักส ูตร  ตามข ้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  

9 ข้อมูลจากงานวิจัยมีข้อเสนอให้มีการจัดแบบประเมินแบบ 
Scoring Rubric ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาจารย์ที ่มีความรู ้ในด้านการประเมินScoring 
Rubric 

คณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ได้
ผ่านการอบรมหัวข้อการประเมินแบบ 
Scoring Rubric  รวมถ ึ งการอบรม
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร 

10 ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของจำนวนหน่วยกิตและ
จำนวนหน่วยกิตรวมในข้อ 3.1.4 แผนการศึกษาให้ถูกต้อง  

หลักสูตรดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดของจำนวนหน่วยกิตและ
จำนวนหน ่วยก ิตรวมในข ้อ 3.1.4 
แผนการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการฯ 

11 ตรวจสอบและแก้ไขข้อ 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการในภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของอาจารย์ ดร.นิ
รันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูประการ 

หลักสูตรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย ์ประจำหล ักส ูตรของ
อาจารย์ ดร.นิร ันดร์เกียรติ ล ิ ่วคุ ณู
ประการ 

12 ตรวจสอบรายวิชาใช้แทนกันจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
ในหลักสูตรเก่าจะต้องน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับรายวิชา
ในหลักสูตรเล่มใหม่ 

หลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขรายวิชา
ใช้แทนกัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  
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ภาคผนวก ฐ  
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในวาระประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในวาระประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนควบคู่กับการทำงาน เพ่ือ

ฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากในพื้นที่สาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่
และสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ควรรวบรวม
สินค้าส่งเสริมให้เป็นตลาดออนไลน์ 

หลักสูตรมีการปรับปรุงชุดวิชาและ
รายว ิชาให ้เป ็นการสอนที ่ เน ้นการ
ปฏิบัติทุกรายวิชาควบคู่กับการทำงาน 
เพ่ือฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
สินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ 

2 ประเด็นที่ 1 ให้หมายเหตุเพิ่มเติมกรณี*ในรายวิชาหน้า 
43-44 ประเด็นที่ 2 วิชาเอกควรเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์
ของหลักสูตรและในหน้า 45 วิชาการตลาดเพื ่อสังคม
อาจจะปรับเป็นชื ่อวิชาการตลาดเพื ่อส ังคมฮาลาลสู่
ตลาดโลกเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรและ
ในหน้า 46 วิชาการตลาดสร้างสรรค์ควรจะมีคำอธิบาย
เพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น 

รายว ิชาเอกของหลักส ูตรได ้ม ีการ
ส อด แ ท ร ก แ ล ะป ร ั บ เ น ื ้ อ ห า ใ ห้
สอดคล้อง เพื ่อสร ้างความเป ็นอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรในด้านการตลาด
เพ ื ่อส ังคม การตลาดฮาลาล และ
การตลาดสร้างสรรค์ ว ิชาการตลาด
สร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ร วมพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ น ต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

3 ควรมีชุดวิชาที่สามารถให้การแนะนำให้แก่บุคคลภายนอก
ในการทำธุรกิจฮาลาลเพ่ือส่งเสริมในการทำธุรกิจฮาลาล 

ส อด แ ท ร ก แ ล ะป ร ั บ เ น ื ้ อ ห า ใ ห้
สอดคล้อง เพื ่อสร ้างความเป ็น อัต
ลักษณ์ของหลักสูตรในด้านการตลาด
เพ ื ่อส ังคม การตลาดฮาลาล และ
การตลาดสร้างสรรค์ ว ิชาการตลาด
สร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้  ร วมพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

4 ให้อาจารย์เร่งดำเนินการทำวิจัยและบริการวิชาการเพราะ
หลักสูตรนี้สามารถยกระดับความเห็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

ส อด แ ท ร ก แ ล ะป ร ั บ เ น ื ้ อ ห า ใ ห้
สอดคล้อง เพื ่อสร ้างความเป ็นอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรในด้านการตลาด
เพ ื ่อส ังคม การตลาดฮาลาล และ
การตลาดสร้างสรรค์ ว ิชาการตลาด
สร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ภาคใต ้  ร วมพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

5 ควรมีการส่งเสริมทักษะการขายให้แก่นักศึกษาโดยจะต้อง
มีการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงและควรให้ผู้ประกอบการมา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาเนื่องจากตลาดตะวันออก
กลางมีขนาดใหญ่และสามารถนำสินค้าฮาลาลไปแพร่เผย
ในพ้ืนที่ตะวันออกกลางได้ 

หลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขรายวิชา
ใช้แทนกัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

6 ควรมีการบูรณาการหลักสูตรการตลาดกับหลักสูตรภาษา
มลายูเพื่อธุรกิจและส่งเสริมให้มีการจัดบูธนิทรรศการ 

หลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขรายวิชา
ใช้แทนกัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 
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ภาคผนวก ถ  
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นางสุธิดา  เลขาวิจิตร์                          
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. การตลาด 2550 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศศ.บ. การตลาด 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2 ตำรา หนังสือ  

   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

อัปสร อีซอ, นันทรัตน์ นามบุรี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ศุภมาส รัตน์พิพัฒน์, ชรีฮาน ยีแว และสุธิดา  
                 เลขาวิจิตร์. (2563).  ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้า 
                 ประชารัฐ จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7(1) : 31-41 
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อัปสร อ ีซอ , ปว ีณา เจะอารง , ส ุธ ิดา เลขาว ิจ ิตร์ , มนัส ส ุธ ิการ , ชร ีฮาน ย ีแว และว ิโรจน์   
                   ไพบูลย์เวชสวัสดิ์. (2563).  อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง    

            จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 363-372. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
    และตรวจสอบ  

สุธิดา เลขาวิจิตร์. (2562). ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที ่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 27-
28 มีนาคม 2562 (หน้า 1-7).นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 12 ปี 
 ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาธุรกิจ    6(600)   นก. 
 ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดบริการ       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การตลาดทางตรง    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการการจัดจำหน่าย   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   การตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ศิลปะการขาย     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสร้างแบรนด์     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) นก. 

(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ 
                          (อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์)               
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

2. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      อัปสร  อีซอ                          
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์    
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.ม. การตลาด 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. การตลาด 2532 

 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2 ตำรา  
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  

   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
   6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

  อัปสร อีซอ, นันทรัตน์ นามบุรี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ศุภมาส รัตน์พิพัฒน์, ชริฮาน ยีแว และสุธิดา  
      เลขาวิจิตร. (2563). ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีก 
      ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
      7(1) : 31-41. 
          อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา เลขาวิจิตร์, มนัส สุธิการ, ชรีฮาน ยีแว และวิโรจน์  
                  ไพบูลย์เวชสวัสดิ์. (2563).  อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง      
                  จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 363-372. 

อัปสร อีซอ, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์ พรหมศรียา, นันทรัตน์ นามบุรี, ชรีฮาน ยีแว และ 
       ปวีณา เจะอารง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัด 

                         ยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(3) :  
                         417-423. 

ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอัปสร อีซอ. (2562). การพัฒนาการตลาดกลุ่มเสื้อผ้า 
                         สตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 13(1) : 
                         171–181. 
   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

       6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการทีมีการบรรณาธิการประเมิน  
          และตรวจสอบ  
  อุษณีย์ พรหมศรียา, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, อัปสร อีซอ, อนัส อาแว, นาเดีย บูยา และซะวานีย์ ดะเซะ.  
   (2562). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าบริเวณด่านชายแดน 
   ไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับ 

 นานาชาติและระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. วันที่ 2–5 ธันวาคม 2562 (หน้า 829–
835). เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

  นันทรัตน์ นามบุรี, กมลทิพย์ กรรไพเราะ, ณฎฐาระวี พงค์กระพันธุ์, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, แวอาซีซะห์  
   ดาหะยี และอัปสร อีซอ. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน 
   ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล.  
   ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13  
   ประจำปี 2562. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (หน้า 651–660). 
   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
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            อัปสร อีซอ, พอหทัย ซุ่นสั้น, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์ พรหมศรียา และปวีณา เจะอารง. 
   (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา  
   ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง  
   วิจัยประจำปี 2561 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที ่30 มีนาคม 2561  
   (หน้า 189–198) ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 
  Apsorn E-sor, Suppamas Rattanapipat, Warawut Waranantakul,  
   Orawan Waranantakul and Romsee Taemasa. (2019). Logo Design of  
   Processed Products from Pandanus Wang Chan District, Raman District,  
   Yala Province. 14 th International  Conference on Language, Innovation,  
   Culture and Education (ICLICE) and 3rd International Research  
   Conference on Management, Leadership and Social Sciences (IRCMALS)  
   14 th–15 th June 2019. (pp.158–166). Seoul : Marriott Courtyard Seoul  
   Namdaemun. 

    6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
    6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์การสอน   
 7.1 ระดับปริญญาตรี 23 ปี 
 ชื่อวิชา หลักการตลาด         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการขาย      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการขาย        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา นวัตกรรมทางการตลาด     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการตลาด     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การศึกษาอิสระ      3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ        3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ      6(600)   นก. 
 
 

         
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ 

                       (รองศาสตราจารย์อัปสร  อีซอ)               
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นางปวีณา  เจะอารง                          
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.ม. การตลาด 2550 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.บ. การตลาด 2546 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ  

   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, ธีรยุทธ มูเล็ง, ฐานกุล กุฏิภักดี และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2563).  การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา. วารสารการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(4), 67-81. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา เลขาวิจิตร์, มนัส สุธิการ, ชรีฮาน ยีแว และวิโรจน์ ไพบูลย์เวช
สวัสดิ์. (2563).  อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 363-372 

อัปสร อีซอ, จิราพร เกียรตินฤมล , อุษณีย์ พรหมศรียา , นันทรัตน์ นามบุรี , ชรีฮาน ยีแว และ 
ปวีณา เจะอารง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลาตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(3) : 417-423. 

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, มูฮำหมัด 
ปุ,  ชรีฮาน ยีแว และ เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์. (2562). การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา. วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 15(5) : 394-404. 

กัลยร ัตน ์ พิน ิจจ ันทร์ , ดุษฎี นาคเร ือง , ว ัชระ ขาวส ังข์ , ปิยะดา มณีน ิล , ปวีณา เจะอารง , 
อับดุลเราะห์มาน สาและ และภูริชาติ พรหมเต็ม. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลา. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 13(2) : 324 – 334. 

ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอัปสร อีซอ. (2561). การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้า
สตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.13(1) : 171 – 181. 

       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)    

      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
    และตรวจสอบ 

ปวีณา เจะอารง, ชรีฮาน ยีแว, มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ และอิมรอน 
มีชัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 15 – 16 สิงหาคม 2562, SE02 หน้า 1-8.  
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อัปสร อีซอ, พอหทัย ซุ่นสั้น, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์ พรหมศรียา และปวีณา เจะอารง. (2561).    
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “วิจัยก้าวใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 30 มีนาคม 2561 (หน้า 189–198). ตรัง :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง. 

Chineephen Malisuwan and Paweena Jeharrong. (2021). Marketing Communication of 
OTOP Entrepreneurs in the Three Southern Most Provinces. Academy of 
Entrepreneurship Journal, 27(5), 1-14. 

        Teerayuth Mooleng, Paweena Jeharrong and Ganyarat Pinichchan. (2021). Differentiation  
                 of Value Chain Activities in Thailand Halal Food Industry. Psychology and     
                 Education Journal, 58(2), 2378-2391. 

6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ปวีณา เจะอารง, ชรีฮาน ยีแว, มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ และ 
อิมรอน มีชัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั ้งที ่ 2 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 15 – 16 สิงหาคม 2562, (หน้า 1-8). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 15 ปี 

ชื่อวิชา การตลาดบริการ      3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคม     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดระหว่างประเทศ     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา    3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย    3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารการขาย     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา หลักการตลาด      3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารการตลาด     3 (3-0-0) นก. 
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ชื่อวิชา การจัดซื้อ       3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด      3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดทางตรง      3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หลักการตลาด      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางการตลาด     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางการตลาด     3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดบริการ      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3  2 (90)     นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการตลาด     3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 2  3 (210)   นก. 
ชื่อวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการการตลาด     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน  3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดยุคดิจิตอล     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ        3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ      6 (600)   นก. 
ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดดิจิทัล      3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานการตลาด 1     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานการตลาด 2     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด    3 (3-0-6) นก. 
หมายเหตุ รายวิชาที่ระบุสอดคล้องกับที่ปรากฏในระบบที่สืบค้นได้ตั้งแต่ปี 2550 

 
 

(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ 
                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  เจะอารง)              
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นางดุษฎี  นาคเรือง                          
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปร.ด. การจัดการ 2563 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. การจัดการ 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.บ. การเงิน 2542 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ  

   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

 ดุษฎี  นาคเรือง และขวัญกมล ดอนขวา. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 38 (2) : 17-34. 
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กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ดุษฎี  นาคเรือง, วัชระ ขาวสังข์, ปิยะดา มณีนิล, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์
มาน สาและ และภูริชาติ พรหมเต็ม. (2561). แนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 13 (2) : 324-334. 

นัทที ขจรกิตติยา, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ดุษฎี  นาคเรือง, มีนา ระเด่นอาหมัด และเขมพัทธ์ ขจรกิตติยา. 
(2561). แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติการจัดการโซ่อุปทานของ
วิสาหกิจชุมชน. วารสารวิทยาการจัดการ. 35 (1) : 1-25. 

Nakruang, D., Donkwa, K., Suvittawat, A. (2020). The casual factors influencing corporate 
sustainability performance: case of community SMEs in three southern border 
provinces, Thailand. Entrepreneurship and Sustainability Issues. 7  (3 )(March) : 
1459-1470. ISSN 2345-0282 (online). http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3 (2). 

Wichitsathian, S., and Nakruang, D. (2 0 1 9 ). Knowledge integration capability and 
Entrepreneurial Orientation: Case of Pakthongchai Silk groups residing. 
Entrepreneurship and Sustainability Issues. 7  (2 ): 977 -989 . ISSN 2345 -0 2 8 2 
(online). http://doi.org/10.9770/jesi 2019.7.2 (13). 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

    และตรวจสอบ  
6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1 ระดับปริญญาตรี 16 ปี 
 ชื่อวิชา   มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   การบริหารสำนักงาน    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) นก. 

http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3%20(2)
http://doi.org/10.9770/jesi%202019
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 ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาองค์การ       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์งาน       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา  วิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาและการวางแผน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) นก. 
 

 
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ 

                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี นาคเรือง)         
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นายวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์                        
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยับูรพา บธ.ด. การเงิน  2562 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเงิน 2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคำแหง บธ.ม การเงินและการธนาคาร 2554 
ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้

คุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. วิศกรรมโทรคมนาคม 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

   6.1.2 ตำรา หนังสือ  
   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
    วิโรจน์  ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ และสรศาสตร์  สุขเจริญสิน. (2564). การศึกษาผลกระทบจากการกระจาย 
                       รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาด  
                       หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, 15(2) : 111-134. 
              เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ภูริชาติ พรหมเต็ม, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ (2563). ความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพ: การดำเนินงานของกิจการ 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลา. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
  12(1) : 153-166.  
                อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา เลขาวิจิตร์, มนัส สุธิการ, ชรีฮาน ยีแว และวิโรจน์  
                      ไพบูลย์เวชสวัสดิ์. (2563).  อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง    
                       จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(3), 363-372. 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
    และตรวจสอบ  

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1  ระดับปริญญาตรี 1 ปี  

ชื่อวิชา การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ   3(3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา หลักและนโยบายการลงทุน              3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ                 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) นก. 

 
                                                 (ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ  

     (อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)         
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นายศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์                         
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก Central Luzon State 

University, Philippines 

Ph.D. Organization  Management 2541 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสยาม บธ.ม การตลาด 2535 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช รป.บ  บริหารรัฐกจิ 2530 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

   6.1.2 ตำรา หนังสือ  
   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

  ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฏิภักด,ี นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2562).การจัดการงานบุคคล 
           ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสาม 
           จังหวัดชายแดนภาคใต้.วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .  
           35(2) : 29 – 37. 
ญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, ฐานกุล กุฏิภักด,ีศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์  
           (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วน 
           ต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
           ไทย วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 9(8) : 1 – 16. 
ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฏิภักด,ี นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2561). อัตลักษณ์นักศึกษา 
           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร 
           ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 33(2) : 1 – 9.  

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

    และตรวจสอบ  
 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1  ระดับปริญญาตรี 20 ปี  

ชื่อวิชา สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การตลาดระหว่างประเทศ     3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา  การวิจัยการตลาด      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดบริการ        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการการจัดจำหน่าย    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการการขาย     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด    3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท    8    ปี  
 ชื่อวิชา การจัดการตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการตลาดสมัยใหม่     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 

 
 
 
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ  
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์)               
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด  

2.  ชื่อ – สกุล      นายนิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัรามคำแหง Ph.D. Business Administration 2550 
ปริญญาโท West Coast University, USA MBA Marketing 2537 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย บธ.บ.   การตลาด 2532 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

   6.1.2 ตำรา หนังสือ  
   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
  ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฏิภักด,ี นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2562).การจัดการงานบุคคล 
                    ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสาม 
                    จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
                    35(2) : 29–37. 
  ญาดาฐิตา ระเด่นอาหมัด, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, ฐานกุล กุฏิภักด,ีศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ (2562).  
   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของ 
   บริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วารสาร อัล-ฮิก 
   มะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 9(8) : 1–16. 
           ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฏิภักด,ี นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2561). อัตลักษณ์นักศึกษา 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารศึกษาศาสตร ์
   ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 33(2) : 1 – 9.   
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
    และตรวจสอบ  

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1  ระดับปริญญาตรี 19 ปี  

ชื่อวิชา สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา    3(3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท    8    ปี  
 ชื่อวิชา แผนธุรกิจ      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา กลยุทธ์ทางธุรกิจและการวิเคราะห์การแข่งขัน  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3(3-0-6) นก. 
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(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ  
     (อาจารย์ ดร.นิรันดร์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ)               


