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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

ก 
 

ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2555 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และศาสตร์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของการก าหนดปรัชญา ความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย
กิต ส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวด คอื 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 4) หมวดผล
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) 
หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์
หลักสูตร สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้หลักสูตรมี
ความถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณา
ให้ข้อเสนอแนะ และผู้มีส่วนร่วมที่ให้การสนับสนุนจนการปรับปรุงหลักสูตรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 

(อาจารย์ปวีณา เจะอารง) 
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

      มีนาคม 2560 



 

ข 
 

สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 11 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 61 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 86 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 87 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 88 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 95 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 97 
ภาคผนวก ข ตารางการเทียบโอนรายวิชา 148 
ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4139/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุงหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต  สาขาวิชาการตลาด พ .ศ. 2559          
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

153 
ภาคผนวก ง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 593/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2559 
 

155 
ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 157 
ภาคผนวก ฉ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

161 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา   
 

163 
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา  168 
ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  174 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 195 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
203 



 

ค 
 

   หน้ำ 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

208 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 

212 
ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 214 

 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)ี  

สาขาวิชาการตลาด 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา    :  คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2560 

6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรให้ เสนอหลักสูตรต่อ            
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่   1/2559  เมื่อวันที่   11 เดือนกุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2559 

6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อ           
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและ

มาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ 

8.2 นักการตลาด/พนักงานฝ่ายการตลาด/พนักงานฝ่ายขาย 

8.3 พนักงานฝ่ายสื่อสารการตลาด/พนักงานฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
8.4 พนักงานฝ่ายวิจัยทางการตลาด 
8.5 พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า 

8.6 พนักงานฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือการด าเนินงาน
ภายในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

เอก/โท/ตรี 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 
1. นางปวีณา เจะอารง 
    อาจารย ์

    3-9405-00144-08-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2550 

2546 

2. นางอัปสร อีซอ 

    รองศาสตราจารย์ 
    3-9499-00306-82-8 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2539 

2532 

3. นายภูตรา  อาแล 
    อาจารย ์

    3-9501-00072-77-8 

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

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2548 

 

2545 

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว 
    อาจารย ์

    1-9599-00145-14-3 

M.M. 

 
B.B.A. 

International Islamic University 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
International Islamic University 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

2556 

 

2554 

5. นางสาวสุธิดา เลขาวิจิตร์  
    อาจารย ์

    3-8411-00006-96-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2550 

2543 



4 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ธุรกิจถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลสถิติวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปี 2558 พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนกว่าร้อย
ละ 99 ของธุรกิจทั่วประเทศ ส าหรับธุรกิจในกลุ่มชายแดนภาคใต้มีจ านวนผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 99.9 และส่งผลต่อการจ้างงานในพื้นที่เป็นจ านวนร้อยละ 97.6 ของ
การจ้างงานในธุรกิจกลุ่มชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการกระจายใน
หลายภาคส่วน เช่น ภาคการขายส่ง ขายปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ ภาคบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคธุรกิจเกษตร ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะเป็น
โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมธุรกิจในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรายใหม่ การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันท้ังด้านการด าเนินธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพแรงงาน ให้พร้อมรับมือกับโอกาสทางการตลาดที่
ผู้บริโภคในต่างจังหวัดมีก าลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มการเปิดรับนวัตกรรมและสินค้าใหม่ในประเทศสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็น
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างจังหวัดที่ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญในเรื่องของการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ (รายงาน
สถานการณ์ SME ปี 2558 เข้าถึงจาก www.sme.go.th)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้น หากแต่การพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยยังคงมี อุปสรรค เนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรี เพราะได้รับแรงกดดันจากธุรกิจรายใหญ่
และผู้ประกอบการรายเล็กยังขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงไม่สามารถขยาย
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เสนอแนะ
มาตรการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการขยายธุรกิจขนาดย่อมสู่ขนาดกลางของไทย โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและทักษะความสามารถที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ (รายงานสถานการณ์ SME ปี 2558 เข้าถึงจาก 
www.sme.go.th) ทักษะส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และ
ยอดขายแก่ธุรกิจ คือ ทักษะความรู้ความสามารถด้านการตลาด ดังผลการด าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อ
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พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ที่ด าเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ผู้ประกอบการใน 7 จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนา
ทักษะด้านการตลาดมากที่สุด และผู้ประกอบการบางรายยังระบุถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านการตลาดมาท างานในธุรกิจ สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี 2559 พบว่า หน่วยงานในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการบัณฑิตหรือบุคลากรด้านการตลาดถึงร้อยละ 87.5 และสนใจที่จะ
แนะน าให้พนักงานในหน่วยงาน บุตรหลาน หรือคนรู้จักเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดร้อยละ 87.5 เท่ากัน และมีหน่วยงานที่มีบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดในอดีตท างานอยู่ร้อยละ 62.5 ในจ านวนนี้หน่วยงานคิดว่าบัณฑิตของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดในอดีตดังกล่าว มีทักษะความสามารถเหมาะสมกับความ
ต้องการของหน่วยงานร้อยละ 80.0 ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ยังคงมี
ความจ าเป็นต่อตลาดงาน หากแต่ควรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 จากรายงานสถานการณ์และผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจข้างต้น  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและประเทศโดยตรง จ าเป็นต้องทบทวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึง
การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ย่อมมีสถานการณ์
และความแตกต่างกันตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ เช่นเดียวกับลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีข้อจ ากัดด้านสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องยาวนาน การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องท าควบคู่กับการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยอาศัยความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ เฉพาะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังเช่นที่
ภาครัฐได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล       
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 
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โดยเฉพาะความเคร่งครัดในเรื่องการบริโภคสิ่งที่อนุมัติตามหลักการอิสลาม หรือที่เรียกว่า “ฮาลาล” 
ประกอบกับพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับโอกาสจากผู้ค้า นัก
ลงทุน และลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเป็นตลาดฮาลาลขนาดใหญ่ที่
ด าเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้มุสลิมทั่วโลก เมื่อพิจารณาการบริโภคอาหารฮาลาลทั่วโลก พบว่า     
มีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ดังนั้น ไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกและกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ติดกับมาเลเซีย รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค
ในมาเลเซียมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จึงควรสร้างโอกาสทางสังคม วัฒนธรรม และการค้าการลงทุนใน
มาเลเซียทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ ให้เกิดขึ้นในอนาคต (โอกาสของ SMEs 

ไทยสู่ตลาดมาเลเซีย ปี 2558 เข้าถึง www.sme.go.th)  
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล           

ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เน้นการด าเนินงานในเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิด
การด าเนินการที่เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนทั้งระบบ สร้างการยอมรับในมาตรฐานฮาลาลของไทย และ
เน้นความเป็นเอกภาพของทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญต่อกลไกด้านหลักการทางศาสนาอิสลามที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการผลิตและการตลาดที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตตามมาตรฐานฮาลาล
ทั้งภาคการผลิตและบริการ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ ควบคู่กับการท าตลาดฮาลาลเชิงรุกทั้งด้านสินค้าและบริการฮาลาล อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่ เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมดังที่กล่าวข้างต้น หากแต่การพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรค 
เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรี และผู้ประกอบการรายเล็กยัง
ขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เสนอแนะมาตรการส่งเสริมเพื่อ
การพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการไทยในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการศึกษา
และฝึกอบรมมากท่ีสุด โดยการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ  ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับผู้ประกอบการในการ
บริหารธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และยอดขายแก่ธุรกิจ คือ ทั กษะความรู้ความสามารถด้าน
การตลาด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมให้เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะจิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (รายงานสถานการณ์ SME ปี 2558 เข้าถึงจาก 
www.sme.go.th) สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี 2559 พบว่า มีนักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจเรียนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร้อยละ 35.6 และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจร้อยละ 54.4  
จึงสะท้อนถึงมาตรการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งเสริมให้เพิ่ม
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หลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป เพื่อบ่มเพาะและสร้างการตระหนักรู้ถึงการเป็นนักธุรกิจที่
สามารถสร้างรายได้และยอดขายให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า 
ค่านิยมในการเลือกศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาใกล้บ้านยังคงมีมากถึงร้อยละ 70.5 ซึ่งในจ านวนนั้น
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร้อยละ 44.3 ส่วนสถาบันการศึกษานอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มี
เพียงร้อยละ 9.10 เท่านั้น 

จากรายงานสถานการณ์และผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ต้องทบทวนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ ห่งชาติที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีคุณค่า
และศักดิ์ศรี การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญ
ในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  การป้องกันภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรม และยา
เสพติด และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

      พันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
จากสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผลการศึกษา

ความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด       
ที่เกิดขึ้นในข้อ 11 ส่งผลให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

12.1.1 การปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกนจากเดิม 39 หน่วยกิต ปรับลดเหลือ 33 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านจากเดิม 54 
หน่วยกิต ปรับลดเป็น 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 12 หน่วยกิต แต่ยังคงจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาดและมีเวลาเรียนรู้จาก
กิจกรรมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สู่โอกาสการเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพการเป็นนักการตลาดที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างยอดขายและ
รายได้ให้กับตนเอง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต 
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12.1.2 การปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สาระส าคัญจากสถานการณ์
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมข้างต้น ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
สามารถน ามาปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน มีดังนี ้ 

1) การขยายตัวทางธุรกิจในภาคการขายส่ง ขายปลีก และภาคบริการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้พิจารณาควบคู่กับผลการศึกษาความต้องการ
และความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี 2559 ที่พบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับวิชาการตลาดบริการมากที่สุด เป็นอันดับแรก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจึงยังคงวิชาการตลาดบริการและรายวิชาการจัดการการค้าส่ง
และการค้าปลีกไว้เป็นรายวิชาเฉพาะด้านเลือก เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับการขยายตัวทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

2) การรับมือกับโอกาสทางการตลาดที่ผู้บริโภคมีก าลังซ้ือและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้พิจารณาควบคู่กับผล
การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ปี 2559 ที่พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุด
เป็นอันดับแรก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงได้คงให้วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับเช่นเดิม  

3) การพัฒนาบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากผู้บริโภคมี
แนวโน้มการเปิดรับนวัตกรรมและสินค้าใหม่ๆ ในประเทศสูงขึ้น  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ได้พิจารณาควบคู่กับผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี  2559 ที่พบว่า ผู้ ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับวิชาการตลาดดิจิทัลมากเป็นอันดับต้นๆ จึงได้ปรับวิชาดังกล่าวจากรายวิชาเฉพาะด้าน
เลือกเป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ และตัดวิชาการตลาดทางตรงออก เนื่องจากผู้ใช้บัณฑิตให้
ความส าคัญในอันดับท้ายๆ และมีบทบาททางการตลาดน้อยลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ยังคงวิชานวัตกรรมทางการตลาดให้เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
เลือกเช่นเดิม เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

4) การให้ความส าคัญของการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ และ
การมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับโอกาสจากผู้ค้า นักลงทุน และลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาท า
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้พิจารณาควบคู่กับผล
การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ปี 2559 ที่พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับวิชาการตลาดระหว่างประเทศมาก
เป็นอันดับต้นๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงยังคงวิชาการตลาดระหว่าง
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ประเทศให้เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับเช่นเดิม เพื่ อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมในเรื่องของ
การตลาดและการลงทุนในต่างประเทศของภาครัฐต่อไป 

5) การสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของชุมชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จาก
ความส าคัญของประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
สินค้าและบริการฮาลาล พ.ศ. 2559 – 2563 ของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด จึงได้ปรับวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน จากรายวิชาเฉพาะด้านเลือก
มาเป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

6) การสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิต  การป้องกันภัยจากการก่อการร้าย 
อาชญากรรม และยาเสพติด  และการอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู  และสร้างความ ม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากความส าคัญของประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการศึกษาความ
ต้องการและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี 2559   
ที่พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับ
ต้นๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงยังคงรายวิชาดังกล่าวให้เป็นรายวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐต่อไป 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมข้างต้น มีความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตาม    
อัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน และสื่อสารมลายูกลางได้ ควบคู่กับ  
พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันได้แก่ การให้บริการวิชาการ แก่สังคม การวิจัย 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้าง ความ
สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริง เหมาะกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ต้องการเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ 
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

     โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจ า
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเฉพาะด้านเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ต้อง
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชานั้นๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน 
ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

เรียนรู้สู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการมืออาชีพที่ เก่งเทคโนโลยี          
เก่งการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ในการสร้างนักการตลาดและ

ผู้ประกอบการมืออาชีพที่สามารถประกอบการธุรกิจ และ/หรือพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้มีศักยภาพ
ทางการค้าอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.2 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์สู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการ   
มืออาชีพที่เก่งเทคโนโลยี เก่งการสื่อสาร  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) การด าเนินงานหลักสูตรให้มี

ม า ต ร ฐ า น ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2) การด าเนินงานหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 

1) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
3) ประเมินผลการส ารวจเพื่อปรับปรุงการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

1) รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส า ร ว จ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

3) ผ ล ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน       
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค        

ไม่มี    
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

จากการส ารวจปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา 

2.3.2 การปรับตัวกับรูปแบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.3.3 การเรียนในบางรายวิชาที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 

2.4.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์การท างานที่สร้างรายได้ระหว่างเรียน 

2.4.2 การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งเสริมรุ่นพี่ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือรุ่นน้อง 
2.4.3 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตรและการปรับพื้นฐานการ

เรียนในบางรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี 4 ป ี      

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

   
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 
8,500 บาทต่อภาคการศึกษา  

1,020,000 2,040,000 3,060,000 4,080,000 4,080,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
700 บาทต่อปี 

42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

รวมรายรบั 1,062,000 2,124,000 3,186,000 4,248,000 4,248,000 

 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจา่ย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินคงคลัง ร้อยละ 20 212,400 424,800 637,200 849,600 849,600 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

424,800 849,600 1,274,400 1,699,200 1,699,200 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 

424,800 849,600 1,274,400 1,699,200 1,699,200 

รวม 1,062,000 2,124,000 3,186,000 4,248,000 4,248,000 

จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

     1) เฉพาะดา้นบังคับ  33 หน่วยกิต 

     2) เฉพาะดา้นเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชพีและวิชาชีพ  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 12 หน่วยกิต 

      1) วิชาบังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 

 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication and Learning Development  

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 

 

*2100117 
English for Communication 1 

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
 

2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  
 

2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Development of speaking and reading skills in English  

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน  2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic  

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  

 

1 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  

2100113    สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) 
    Aesthetics Approach  

2100114    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(1-2-3) 

    Information for Life Long Learning  

2100118    ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 

    Truth of Life  
2100119    การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Self Development  
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 

 Socialization  

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 

 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) 

 Skills for Life  
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2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture 
 

 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life  

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development   

  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Business Laws and Legal Environment  

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
 Accounting 1  

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Taxation  

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles of Business Management   
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3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Economics for Business  

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Software Package and Internet services for Business  

 

22 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

 1) เฉพาะด้านบังคับ  33 หน่วยกิต 

3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 
 Consumer Behavior  
3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Marketing  
3124205 การตลาดดิจิทัล*  3(2-2-5) 

 Digital Marketing  
3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน* 3(3-0-6) 

 Halal and Community Product Marketing  
3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 

 Distribution Management  
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน* 3(2-2-5) 

 Integrated Marketing Communication  
3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 

 Product and Price Management  
3124321 โครงงานการตลาด 1* 3(2-2-5) 

 Marketing Project 1  
3124422 โครงงานการตลาด 2* 3(2-2-5) 

 Marketing Project 2  
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม* 3(2-2-5) 

 Seminar in Innovative Marketing 

 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Research  

 
 

2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3124204 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 Service Marketing  

3124311 การจัดการกลยุทธ์การตลาด   3(2-2-5) 
 Marketing Strategies Management  

3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Social and Green Marketing  

3124208 การสรา้งแบรนด์ 3(2-2-5) 
 Branding  

3124314 นวัตกรรมทางการตลาด* 3(2-2-5) 
 Marketing Innovation  

3124315 การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management  

3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย   3(3-0-6) 
 Advertising and Sales Promotion  

3124317 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด*  3(2-2-5) 
 Software Package and Application for Marketing  

3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก  3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  

3124319 การจัดการการขาย 3(2-2-5) 
 Sales Management  

3124320 การจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Merchandise Display and Marketing Event  

3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด* 3(3-0-6) 
 Marketing and Business Ethic  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  9 หน่วยกิต 

3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 3(270 ชั่วโมง) 
 Marketing Field Experience and Cooperative Education 

Preparation 

 

 

         และ   
3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 

 Field Experience in Marketing  

           หรือ  
3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 

 Marketing Cooperative Education 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 3124205 การตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 

3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) 
3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 
3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะดา้นเลือก 6 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะดา้นเลือก 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษาการตลาด 

3(270 ชั่วโมง) 

3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5) 
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5) 
3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 
หรือ  

3120427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
        1) บังคับเรียน                                                                                      

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 
 12 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication  
       ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษา   

ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา        
ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทย       
ในการสื่อสาร 

 

       Significance of Thai language as communication tools, practice of 

language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of 

language in formal and information communication, conducting informative 

presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 

problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 

ethics and awareness of Thai society           
 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  
       หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น  
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

       Rules and development of reading and writing in order to speak and 

write effectively, practice of speaking both  individual and groups and 

criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and article 

writing with the emphasis on standard language used in a certain writing 

and practice in criticizing           
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  
       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน

ในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  
การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนา 
การสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

       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 the telephone and expressing opinion; development of 

skills in using tools and resources for communicative study such as 

dictionary, article and newspaper and information technology for 

communicative development           
 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 

 Melayu for Communication  
       การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด 

 

       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           
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication and Learning Development  

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน         
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง     
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง       
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ   
นอกประเทศ 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           
 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 

 English for Communication 1  
       การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขา
อาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากล  
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

       Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  

communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 

working performance and career fields, studying on customs and traditions 

of English speaking countries including appropriate social etiquette           
 

 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
       การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ เขียน

เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
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       Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 

reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 

the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 

knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 

research effectively and be able to use in various situations which is 

beneficial to the career and daily life           
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  

 

         2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 
             จากรายวิชาดังต่อไปนี้    

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  

       หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและ
การเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่าน
และการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 

       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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English  

       การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
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       Effective development of speaking and reading skills in English, 

practice of speaking both individual and groups,  efficient class 

presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 

newspapers, advertisements, and websites           
 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน  2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development  
       พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษ    
ที่ถูกรูปแบบและหน้าที่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น       
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 

       Effective development of reading comprehension in different fields 

and development of writing skill emphasizing on correct forms and 

functions for educational and career purposes such as writing a letter, 

filling in an application form, writing a report, etc.          
 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
       ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค

พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 

       Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 

basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, 

practice of giving information and expressing opinions in accordance with 

social context application           
 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
       การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
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       Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 

such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 

speaking skills and be able to apply in communicating with native 

speakers           
 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
       อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้        
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 

       Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice 

of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality 

in daily life and be able to apply in communicating with native speakers      
      

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง

ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

 

 Practice and development of listening, speaking, reading and writing 

English through real situations in related careers; practice of thinking skills, 

problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 

career 
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   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  

       ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์  เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่ วมกัน        
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ 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 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
       ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ 

การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการ   
ในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 

       Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 

perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 

experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 

techniques, and methods in creating and applying to real life situations           
 

 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(1-2-3) 

 Information for Life Long Learning  

       ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
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       Meanings, roles, and importance of information for life-long learning, 

information sources and accessing,  information searching and collecting 

method for self-access learning, presenting  finding results by using 

standard forms and steps 

 

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 

 Truth of Life  
       ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช้          
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
ตาม  หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม เพื่อความเปนมนุษย         
ที่สมบูรณ์ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 

       Meaning of life, living in today society with science and information 

technology, applying truth and religious in problem solving and 

intellectual developing, life and society, moral and ethics development 

based on religious precepts, peaceful life and society, different 

worldview perception, advantages and disadvantages analyzing of 

worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a perfect 

human being and leading to a peaceful life and society           
 

 

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Self Development  
       หลักการและองค์ประกอบ ตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
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       Principles, elements, as well as factors of human behavior, 

emergence process and self- development, emotional intelligence and 

ethics development, prevention and stress managing, human relations 

creating, teamwork and conflict managing 

 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  
       ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย
และน า เข้ าสู่ ความซาบซึ้ ง เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งป ระสบการณ์ ของความซาบซึ้ ง              
ทางสุนทรียภาพ 

 

       Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences 

in science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 

movement perception towards visual arts, arts, music arts and 

performance through perception process of value, recognition, familiarity 

which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 

appreciation           

 

 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 

 Socialization  

       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

       Relationships between human beings and environments in Thai 

society; ASEAN and world societies, globalization and natural 

phenomenon impacting on the changing of society in various 

dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 
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2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management  

       วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการ     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

 

       Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 

management and environments concerning community; concepts of 

sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 

living in local community          
 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 

 Life Skills and Public Conscious Mind  
       ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ   
เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 

       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           
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2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) 

 Skills for Life  
       ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้ อ่ืน      
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

 

       Significance and elements of living skills in new societies concerning 

analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 

responsibilities, human relations and communication; decision making 

and problem solving in daily life; emotional and stress management; 

activities for stress relief           
 

 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  
       เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ

มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า     
ในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

       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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   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life  

       หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่ายภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

       Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 

and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 

apply in daily life 
 

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
       วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

       Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 

importance and impact of science, technology and environment; health 

promotion for life quality development           
 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ 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           
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
       พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 

อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมีที่ใช้      
ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี 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 management with heat, cold, 

radiochemical, packaging and storage           
 

 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development   
       กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

 

       Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 

competition; principles and how to choose sports for its individual 

potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits 

to body, emotion and society; injury prevention from sports and basic 

first aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and 

traditional games; personality development promoting leadership           
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน 
 

บังคับเรียน 
  

33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Business Laws and Legal Environment  
       หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อ านาจหน้าที่การด าเนินงานและ

การยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และรูปแบบอ่ืนๆ กฎหมายว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกท้ัง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

       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           
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3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
       ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและน าเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ   
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจน
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ 

 

       Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods, data 

collecting and data presenting in various forms, frequency distribution, 

sampling, measurement of central tendency, measurement of dispersion, 

probability,  estimation, hypothesis testing, chi-square test, ANOVA 

testing, parametric and nonparametric testing, regression analysis for 

business trends forecasting, correlation analysis,  using indices,  

application of statistics in business as well as software using for data 

analysis and comparing statistical value           

 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
 Accounting 1  
       ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติ

ของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท า
งบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 
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       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 3(3-0-6) 
 Business Taxation  
        หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 

และภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่ าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป์ 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           

 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  

Pre-requisite            : 3122101 Accounting 1 

 

         ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย
และความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรร
เงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และ     
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการเงิน 
ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
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       Scope and nature of the role of finance in business, the goals and 

priorities of the financial business focusing on a better understanding of 

the basic principles on the allocation of funds, funding for the operation, 

financial analysis and planning, project consideration, financial Market, 

financial structure of the capital dividend policy and management of 

financial risk           
 

 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
       ความหมายและความส าคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด 

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ
วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ จรรยาบรรณ
ทางการตลาด 

 

       Meaning and significance of marketing, approaches of marketing, 

marketing management concept, analysis marketing environment and its 

analysis, business goals, consumer motivation, consumer behavior, 

market types, marketing mix for goods and service business, marketing 

ethics           

 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles of Business Management   
       หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์แนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
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      Basic principle of business, form of business, type of business, 

environment and business risks, major function of business management 

in marketing, production, finance and accounting, organization 

administration, human resource administration, organizational behavior, 

application of sufficiency economy on business administration and ethics  

of business           
 

 

3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  
       ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผัง

กระบวนการ การพยากรณ์  การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบ ารุงรักษา         
การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการการด าเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและ
บริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 

       Meaning, significance, concept, location, design and process layout, 

forecasting, planning, quality management, maintenance, inventory 

management, warehouse system, equipment and techniques, basic 

knowledge of computer program for management and implementation, 

strategy of production and service and the logistics management and 

supply chain           
 

 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
       ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่

ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน         
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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       Background, theory and principle of human resource management, 

scope of responsibility and process of human resource management, 

work analysis, manpower planning, selection, training, development, 

performance assessment, current performance evaluation system, 

information for human resource management and business ethics and 

social responsibility           
 

 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Economics for Business  
 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค   

การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ วัฏจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 

       Application principle and theory of economics on business, customer 

behavior, production, marketing, national income, monetary policy, fiscal 

policy, international trade, business cycle and the study of economic 

impact           
    

 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Software Package and Internet services for Business  
          การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์

โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ในงาน การน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 

 

         Thai and English typing through computer, application of computer 

application on document management, calculating program, presentation 

program, internet network and its application, the use of application from 

mobile equipment for business           
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   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
        1) เฉพาะด้านบังคับ   33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 
 Consumer Behavior  
       ความหมายและความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริ โภค  การแบ่งกลุ่ม

ผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

 

       Meaning and significance of consumer behavior, consumer 

segmentation, individual and environmental factors affecting the 

decision to consumer, consumer behavior trends, consumer 

behavior in southern border provinces context, marketing 

strategies 
 

 

3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing  
       หลักการ แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดที่น ามาใช้กับการค้า

ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการด าเนินงาน การขยายตลาดระหว่างประเทศ การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์        
คู่แข่งขันและพันธมิตร การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ การจัดการและการควบคุม กรณีศึกษาการตลาดระหว่างประเทศใน
จังหวัดชายแดนใต้ 

 

       Principles concept and theory of marketing applying to 

international trade, analysing international marketing 

environment affecting operations, expanding international 

market, market segmentation, market targeting and product 

positioning, competitor and partner  analysis, strategies of 

international marketing mix, management and control, 

international marketing case studies of southern border provinces           
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3124205 การตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Marketing  
       เศรษฐกิจดิจิทัล ความส าคัญของการตลาดดิจิทัล แนวความคิดของ

การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ 
การตลาดโดยใช้อีเมล์ การตลาดโดยใช้เนื้อหา การตลาดด้วยสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลน์ การตลาดโดยใช้วิดีโอ การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ และ   
การวิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสาร จรรยาบรรณการตลาดดิจิทัล 

 

       Digital economy, significance of digital marketing, concept of 

digital marketing, analysis of marketing environment and 

consumer behavior, digital marketing communication strategies 

such as online advertisement, e-mail marketing, content 

marketing, social media marketing, video marketing, mobile 

marketing, analysis and evaluation of communication results, 

digital marketing ethics          
 

 

3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) 
 Marketing in Halal and Community Products  
       แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮาลาลส าหรับอุตสาหกรรมผลิต
สินค้าและบริการ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และ     
การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์การตลาดกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 

       Concept and principles of halal and community products, 

halal industry trends, halal marketing for goods and service 

indusstries, analysis of marketing opportunities for halal and 

community products, product price place and promotion 

management, marketing application on halal and community 

products of southern border provinces context     
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3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
 Distribution Management  
       ความหมายของการจัดการการจัดจ าหน่าย องค์ประกอบการจัดจ าหน่าย 

บทบาทของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  ความส าคัญของ    การจัดการการจัด
จ าหน่าย ประเภทและโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย ประเภทคนกลาง 
การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า บทบาทและ
ความส าคัญของการกระจายสินค้า กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการกระจายสินค้า 

 

       Meaning of distribution management, elements of 

distribution, roles of distributors, significance of distribution 

management, types and structures of distribution channels, 

middleman types, evaluation of distribution channels, 

distribution, roles and significance of distribution, primary 

activities of distribution and decision on distribution           
 

 

3124312 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 
 Integrated Marketing Communication  
       ความส าคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหม่ การประยุกต์เทคโนโลยีในการสื่อสารการตลาดแบบผสมสาน การ
วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การทดสอบและการประเมินผล 
จรรยาบรรณด้านการสื่อสารการตลาด 

 

       Significance and elements of communication, market 

targeting, tools of traditional and modern integrated marketing 

communication, applying technology for integrated marketing 

communication, planning integrated marketing communication,  

testing and evaluation, marketing communication ethics      
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3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
 Product and Price Management  
       บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภัณฑ์ การวางแผน

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา การตัดสินใจเรื่องราคา 
กลยุทธ์ในการตั้งราคา 

 

       Roles and responsibilities of product management, product 

and price management planning, product mix, product life cycle, 

packaging and design, branding, product positioning, new product 

developmens, factors influencing pricing, pricing decision, pricing 

strategy           
 

 

3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5) 
 Marketing Project 1  
       ความหมายและความส าคัญของโครงงานการตลาด องค์ประกอบและ

วิธีการเขียน การเลือกหัวข้อโครงงานการตลาด แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ตลาด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการท าโครงงานการตลาด การจัดท า
โครงงานการตลาด และน าเสนอจนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

       Meaning and significance of marketing project, elements and 

writing strategies, selecting topics of marketing project, concept 

and theoriesin marketing, collecting and analysing data for 

marketing project, drafting marketing project and presenting for 

approval by curriculum committee team 
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3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5) 
 Marketing Project 2  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3124325 โครงงานการตลาด 1  

Pre-requisite            : 3124325 Marketing Project 1 
 

        การด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละธุรกิจตามแผนโครงงานการตลาด 1 
การควบคุมและการประเมินผล การจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงงานการตลาด และการน าเสนอผลการด าเนินโครงงานต่อคณะกรรมการ
หลักสูตร 

 

       Product and businesss development operations according to 

Marketing Project 1 course, control and evaluation, binding and 

presenting the overall operation of marketing project to 

curriculum committee team 

 

3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Seminar in Innovative Marketing  
       การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจประเภท

ต่างๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จและ     
ความล้มเหลวในการด าเนินงานด้านการตลาด การน าผลจากการวิเคราะห์
ปัญหาและความรู้ด้านทฤษฏีทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทาง
การตลาด  เพื่อวางแผนการตลาดเชิงนวัตกรรม แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
โดยใช้การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงในพื้นที่ 
การบูรณาการและสร้างสรรค์เครื่องมือการตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณและ      
เชิงคุณภาพ การศึกษาดูงานหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จาก
นักธุรกจิจริง 
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       Analysis and problem solving in marketing innovation in 

various kinds of business, problem solving guidelines, various 

factors to success and failure in marketing operations, 

investigating the results of problem analysis and knowledge in 

marketing theories to seek for interesting aspects for marketing 

innovation planning, practical guidelines to problem solving by 

analysis and discussion approaches of case studies or real 

situations, integrating and creating decision-making tools of both 

quantitative and qualitative methods, visiting or exchanging 

experiences from real businessmen           
 

 

3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Research  
       ความหมายและความส าคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อธุรกิจ ประเภท

ของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย
การตลาด ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจาก
ผลการวิจัย 

 

       Meanings and significance of research in marketing towards 

business, types of research in marketing, ethics of researcher,  

writing research proposal,  research problems, literature review, 

research methodologies, data analysis and discussion, marketing 

strategic developments from research findings       
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      2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3124204 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 Service Marketing  
       ความหมาย และความส าคัญของการตลาดบริการ ประเภทของ

การตลาดบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด นโยบายภาครัฐ
ในการส่งเสริมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การก าหนดกลุ่มลูกค้าและ
พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับการตลาดบริการ การวางแผนส่วนประสมการตลาด
บริการ การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
แนวโน้มของการตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

 

       Meanings and significance of service marketing, types of 

service marketing, analysis of marketing environment, 

government policies in promoting service and tourism business, 

targeting customers and consumer behavior for service marketing, 

planning of services marketing mix, analysis of problem solving 

guidelines in marketing of service business, marketing trends for 

service and tourism in southern border provinces    
         

 

3124311 การจัดการกลยุทธ์การตลาด   3(2-2-5) 
 Marketing Strategies Management  
       ความหมายและความส าคัญของการจัดการกลยุทธ์การตลาด การจัด

องค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การวาง    
กลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้สวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ์ 
(TOWS Matrix) เพสต์ (PEST) โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) เอส
ทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
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       Meanings and significance of strategic marketing 

management, organizational management with strategic 

marketing management, strategic planning, strategic organization, 

strategic business, strategic marketing, environment SWOT 

analysis, TOWS Matrix, PEST, Five Forces Model, STP,  marketing 

mix strategies          
 

 

3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Social and Green Marketing  
       แนวความคิดการจัดการการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการ

ธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคที่ค านึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม การวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

       Concepts of societal and green marketing management, 

green business management, corporate social and environmental 

responsibility, analysis of marketing environment for society, 

consumer behavior based on society and environment, marketing 

planning for society and environment, conducting activities of 

societal and green marketing          
 

 

3124208 การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5) 
 Branding  
       ความหมายและความส าคัญของแบรนด์ แนวคิดแบรนด์ การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสร้างแบรนด์ การออกแบบแบรนด์  การสร้างเอกลักษณ์
ของแบรนด์  การทดสอบและประเมินผลแบรนด์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
ความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
แบรนด์ 

 



51 
 

 

       Meanings and significance of brand; brand concepts, 

targeting, branding, brand design and brand identity; testing and 

evaluating brand; success and failure factors to creating brand; 

analysis of branding case studies          
 

 

3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Innovation  
       ความหมายของนวัตกรรมทางการตลาด องค์ประกอบของนวัตกรรมทาง

การตลาด ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการตลาด การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐานในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาดเชิงนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมทางการตลาด 

 

       Meanings of marketing innovation, elements of marketing 

innovation, benefits of marketing innovation, use of creative 

thinking based on solving problems and responding consumer 

needs, development of innovative marketing mix, case studies of 

marketing innovation           
 

 

3124315 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management  
       หลักการและความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ขั้นตอนการ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์  เครื่ องมือในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  เทคนิค          
การประเมินผล 

 

       Principles and significance of customer relationship 

management, process of customer relationship management, 

tools of customer relationship management, evaluation 

techniques           
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3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย   3(3-0-6) 
 Advertising and Sales Promotion  
       หลักการและความส าคัญของการโฆษณา ธุรกิจงานโฆษณา การวางแผน

งานโฆษณา ประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์โฆษณา งบประมาณ 
ข้อมูล การสร้างสรรค์โฆษณา การใช้สื่อ และการประเมินผลโฆษณา หลักการ 
ประเภท วิธีการของการส่งเสริมขาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย 

 

       Principles and significance of advertising, advertising business, 

advertising planning: designating objectives and budgets, 

information investigation, creating advertisement, utilizing 

materials and advertising evaluation, principles, types and 

promotion methods, laws related to advertising and sales 

promotion           
 

 

3124317 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด  3(2-2-5) 
 Software Package and Application for Marketing  
       การท างานและระบบฐานข้อมูลในส านักงานทางด้านการตลาด การจัด

ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ
ด้านการตลาดอัตโนมัติ หลักการวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย ระบบที่ใช้เชื่อมโยงในองค์การ
ธุรกิจเพื่อการประยุกต์ในงานการตลาด 

 

       Operations and office database system in marketing, 

database management with programming and software for 

marketing automation, principles of using well-known software in 

present, electronic database system and networks, linkage 

system in business organization for marketing application           
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3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก  3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  
       ความหมาย ความส าคัญ และหลักการบริหารธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก    

การเลือกท าเลที่ตั้งของโครงการ การบริหารบุคคล การบริหารการค้าและ    
ตราสินค้า การจัดซื้อ การจัดการลูกค้า การควบคุม และประเมินผล กฎหมาย
ส าหรับการด าเนินงานธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก 

 

       Meanings, significance and principles of wholesaling and 

retailing management, selecting project locations, personnel 

management, trade and brand management, purchasing, 

customer management, control and evaluation, laws of 

wholesaling and retailing business           
 

 

3124319 การจัดการการขาย 3(2-2-5) 
 Sales Management  
       กระบวนการขาย ศิลปะการขาย จรรยาบรรณพนักงานขาย บทบาท

ความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย การจัดรูปแบบ
และความส าคัญขององค์การฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ขาย การควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนการขาย การ
พยากรณ์การขาย การก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการ
ขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย 

 

       Sales process, salesmanchip and salesman ethics, roles, 

responsibilities and scope of executive sales jobs, format and 

significance of sales organization, personnel management in 

related sales issues, control and salesperson persuasion, sales 

planning, sales forecast, designating quota and sales budget, 

sales territory, salesman performance evaluation           

 

3124320 การจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
 Merchandise Display and Marketing Event  
       ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และวิธีการจัดแสดงสินค้าและการจัด

กิจกรรมทางการตลาด  เพื่อสร้างความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้ธุรกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
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       Meanings, significance, principles of holding merchandise 

display and marketing event to attract targeted groups and to 

meet the objectives           
 

 

3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing and Business Ethic  
       แนวความคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักการตลาด 

ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ประโยชน์และลักษณะของการตลาด   
เชิงจริยธรรม การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและ
การตลาด 

 

       Concepts of business ethics; marketer ethics; corporate 

social responsibility; benefits and features of ethical marketing; 

analysis of case studies related to marketing and business ethics           

 

 

      2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ          9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
การตลาด 

3(270ชั่วโมง) 

 Marketing Field Experience and Cooperative Education 

Preparation 

 

       หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
และอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ เทคโนโลยี  การสื่อสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
การท างาน ได้แก่ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ์ และการท างาน
เป็นทีม ะระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียน
รายงานและโครงงาน เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการฝึก
ปฏิบัติจริง 
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       Principles, concepts, cooperative education process and 

related rules, job application techniques, basic knowledge of 

working in workplace, self-development following professional 

autonomy and identity in marketing: technology, 

communication, creativity and ethics, developments of needed 

skills in working: personality, English, human relations and 

teamwork, administrative systems of quality in workplace, 

writing techniques for report and project work, techniques for 

academic presentation with real practice           

 

 

3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 
 Field Experience in Marketing  

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ
เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด  

Pre-requisite            : 3124425 Marketing Field Experience and 

Cooperative Education 

Preparation  
       การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่างๆ และการท ารายงานการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงแต่ละ
หน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

       Actual practice in various kinds of sectors, report writing of 

field experience in marketing under supervision of mentors of 

each agency and advisor for at least 600 hours or 16 weeks  
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3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ชั่วโมง) 
 Marketing Cooperative Education  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ

เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด  

Pre-requisite            : 3124425 Marketing Field Experience and 

Cooperative Education 

Preparation 
       การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ และการท าโครงงาน  

สหกิจศึกษาการตลาดภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์  

       Actual practice in various kinds of sectors, project of 

cooperative education in marketing under supervision of each 

executive firms and advisor for at least 600 hours or 16 weeks           
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางปวีณา เจะอารง 
    อาจารย ์

    3-9405-00144-08-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2550 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นางอัปสร อีซอ 
    รองศาสตราจารย ์

    3-9499-00306-82-8 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2539 

2532 

12 12 12 12 12 

3. นายภูตรา  อาแล 

    อาจารย ์

    3-9501-00072-77-8 

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

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2548 

 

2545 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว 
    อาจารย ์

    1-9599-00145-14-3 

M.M. 

 

 

B.B.A. 

International Islamic 

University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
International Islamic 

University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2556 

 

 

2554 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสุธิดา  เลขาวิจิตร์  
    อาจารย์ 
    3-8411-00006-96-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2550 

2543 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
2559 2560 2561 2562 2563 

1. นางปวีณา เจะอารง 
    อาจารย ์

    3-9405-00144-08-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2550 

2546 

15 15 15 15 15 

2. นางอัปสร อีซอ 
    รองศาสตราจารย ์

    3-9499-00306-82-8 

บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

2539 

2532 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)  
2559 2560 2561 2562 2563 

3. นายภูตรา  อาแล 

    อาจารย ์

    3-9501-00072-77-8 

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

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2548 

 

2545 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวชรีฮาน ยีแว 
    อาจารย ์

    1-9599-00145-14-3 

M.M. 

 

 

B.B.A. 

International Islamic 

University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
International Islamic 

University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2556 

 

 

2554 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสุธิดา  เลขาวิจิตร์  
    อาจารย์ 
    3-8411-00006-96-3 

บธ.ม. (การตลาด) 
ศศ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

2550 

2543 

15 15 15 15 15 

6. นายศิษฏ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย ์

   รองศาสตราจารย์  
   3-1104-00716-98-8 

Ph.D Organization 

Management 

 

บธ.ม. (การตลาด) 
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

Central Luzon State 

University  

ประเทศฟลิิปปินส ์

มหาวิทยาลยัสยาม 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 

2541 

 

 

2535 

2530 

12 12 12 12 12 

7. นายนิรันดิ์เกียรต ิลิ่วคุณูปการ 
    อาจารย์ 
    3-9599-00439-01-1 

Ph.D. Business 

Administration 

MBA (Marketing) 

 

บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  
West coast University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลยัหอการค้า 

2550 

 

2537 

 

2532 

12 12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

 

ปี พ.ศ. 

1. นายอนุวัฒน์ ละมุล บธ.ม. กิตติมศักดิ์ (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2558 

2551 

2. นายการุณ ต่วนปูเต๊ะ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2556 

2551 
3. นายมูฮัมมัด หะยีดอเลาะ  บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2556 

2551 
4. นายอับดุลเลาะ เจะอุบง ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2556 

2544 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

  2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือด าเนินงานทางธุรกิจในระดับ
ท้องถิ่น โดยใช้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจหรือการตลาดเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
  4) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

    6) แสดงออกถึงการมีอัตลักษณ์นักศึกษาของหลักสูตรในการท างาน 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ก าหนดเวลาให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการตลาดและวิชาสหกิจศึกษาการตลาด ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือตลอดภาค
การศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ก าหนดให้รายวิชาการวิจัย
การตลาด (Marketing Research) บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการวิจัย
การตลาดที่มีต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน
ข้อเสนอการวิจัยการตลาด ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการวิจัยการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจาก
ผลการวิจัยการตลาด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการท าวิจัยการตลาดของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการตลาด 

2) สามารถท างานวิจัยทางการตลาดเบื้องต้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา   
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจ 

   3) สามารถน าเสนอผลการวิจัย 

5.3  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษาที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
หลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในรายวิชาการวิจัย

การตลาด 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 นักศึกษาจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัยการตลาดฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อ
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  

5.6.2 นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยการตลาด 

5.6.3 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินรายงานการวิจัย
การตลาดฉบับสมบูรณ์   และผลการเรียนของนักศึกษา  

5.6.4 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส่งรายงานการวิจัยการตลาด
ฉบับสมบูรณ์และผลการเรียนของนักศึกษาแก่คณะกรรมการหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1 คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1 ) มี ทั ก ษ ะการ ใช้
ภาษามลายู 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 

2) การประเมินผลการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

2 ) มี ทั ก ษ ะการ ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 

2) การประเมินผลการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

3) มีจิตอาสา และมี
จิ ต ส า นึ ก
สาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

น าเสนอกิจกรรมในรูปนิทรรศการใน
ชั้นเรียนปีที่ 3 โดยให้คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน 

4) เก่งเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

จัดรายวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกที่
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แต่ละชั้นปี  

1) การป ระ เมิ น ผลการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

2) การประเมินผลงานของนักศึกษา 

5) มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

จัดรายวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกที่
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แต่ละชั้นปี  

1) การป ระ เมิ น ผลการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

2) การประเมินผลงานของนักศึกษา 
6) กล้ าคิด  กล้ าท า 

กล้าแสดงออก 

จัดรายวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกที่
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แต่ละชั้นปี  

1) การป ระ เมิ น ผลการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

2) การประเมินผลงานของนักศึกษา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ก า รป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก ร อ บ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทนและสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศั กดิ์ ศ รี ขอ งความ เป็ น
มนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และจิตส านึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น
มี จิ ต ส า นึ ก ใน ก า รอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมี
ความรับผิ ดชอบต่ อตน เอง 
สถาบันและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิ เคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิ งป ฏิบั ติ ก าร ( Interactive 

Action Learning) 
4) ก า ร ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case 

Study) 
5) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ส า ห รั บ

พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพื่อน 

3) วั ด แล ะป ระ เมิ น จ าก
ผลงานกรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผล
การเข้ าร่ วมกิ จกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการมีจิตอาสา  
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ และ
การประยุกต์ความรู้ 

3) มี ค ว าม รู้ แ ล ะค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
ร่ ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ราย  ก า ร
ค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า  

4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
น าเสนอรายงานในชั้น
เรียน  
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิด
เชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้  

 

1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่ วไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
กา รอ ภิ ป รายกลุ่ ม  ก า รท า
กรณีศึกษา การโต้วาที  การ
จัดท าโครงการ และการใช้เกม 
เป็นต้น  

1) ก า ร ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิด
และแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงาน
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า  ก า ร ศึ ก ษ า
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
การวิ เคราะห์วิจารณ์ 
เ ช่ น  ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์
กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร
ประชุมปรึกษาปัญหา 
และการสัมมนา 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทั้ งในฐานะผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มี ก า รท า งาน เป็ น ที ม  เพื่ อ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
ไ ด้ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม       
พหุวัฒนธรรม 

1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน 
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
สร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้ เรียนใน
การแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม
ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดต่อสื่ อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล
และน าเสนอข้อมูลได้อย่ าง
เหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า รสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า ร
แสวงหาความรู้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
แ ล ะ ผู้ ส อ น  แ ล ะ บุ ค ค ล ที่
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ก า รสื่ อ ส า รที่ ห ล าก ห ล า ย
รูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้    
ที่ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ได้ ใ ช้     
ความสามารถในการเลื อก   
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง 
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประ เมินผลงาน
ตามกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้แบบ
สั ง เก ต  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการ
ฟังจากแบบทดสอบที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ข้อสอบ การท ารายงาน
กรณี และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการ 

4) ศึกษาวิจัย การศึกษา
อิสระ 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก รอ บ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองสถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้ อ่ื น  รวมทั้ ง เค ารพ ใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 

5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย
ที่ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ ขอ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับ ผิ ดชอบต่ อตน เอง 
สถาบัน และสังคมเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ส า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีการประเมินระหว่าง
เ รี ย น  โ ด ย ผู้ เ รี ย น
ประเมินตน เอง กลุ่ ม
เพื่อน อาจารย์ และใช้
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
หลากหลาย ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม แบบ
ประเมินตน เอง และ
ป ระ เมิ น จ ากการจั ก
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
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2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องสมุดเพื่อการแสวงหา
ความรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ 

ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
3) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการบูรณาการความรู้  
4) การแสดงออกถึงความสามารถ 

ในการประยุกต์ความรู้ 
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด

ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้ และประยุกต์ 
ใช้ ความรู้ตามหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โ ด ย ใ ช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายทั้ งการบรรยาย
ร่ ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ราย  ก า ร
ค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  

ปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า  

4) ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้น
เรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล  

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดเชิงบูรณาการ  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดเชิงสร้างสรรค ์

1)  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่ วไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
ก า รอ ภิ ป รายกลุ่ ม  ก า รท า
กรณี ศึกษา การโต้วาที  การ
จัดท าโครงการและการใช้เกมส์ 
เป็นต้น 

1) ก า ร ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิด
และแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงาน
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่ างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์วิจารณ์  เช่น 
รายงานการวิเคราะห์
วิ จ า ร ณ์ ก ร ณี ศึ ก ษ า 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ 
รายงานผลการอภิปราย
กลุ่ม การประชุมปรึกษา
ปัญหาและการสัมมนา 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
ในสถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเรียนเป็นกลุ่ม 

3) การแสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
และบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผู้น า 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
แ ล ะ สั ง เ ก ต จ า ก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ใน การร่ ว ม กิ จ ก รรม
ต่างๆ  
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล
และน าเสนอข้อมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสารต่อสาธารณชน โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล 
ก ลุ่ ม ค น  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง แ ล ะ
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอ
การแก้  ปั ญ ห าที่ เหมาะสม 
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เท ศ ใน หล ากหล าย
สถานการณ์  

1) ประเมินผลตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดย
การสั ง เกต  ป ระ เมิ น
ทักษะการพูด การเขียน 
แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 

และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ด้านความรู้ 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

          4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อ

สังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

          5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 
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3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร z z z { { { { z z { z z { z z { { 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน z z z { { { { z z { z z { z z { { 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   z z { { { z { { z { z z { z z { { 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   z z z { { z { { z { z z { z z { { 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย z z z { { { { z z { z z { z z { { 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ
เขียน z z z { { { { z { { z z { z z { { 

zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร z z z { { { { z { { z z { z z { { 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน  z z z { { { { z { { z z { z { { { 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  z z { { { z z { z { z z { z z { { 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข z z z { { z z z z { z z { { { { { 

2100113  สุนทรียวิจักขณ ์ z z z { z z z z z z z z { { { { { 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต z z z { { z { z z { z z { { { { z 

2100118 ความจริงของชีวิต     z  {  z { z { { z    z { 

2100119 การพัฒนาตน    z  {  z {  z { { z    z { 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   z z z { { z z z z z z z { { { { { 

2150101 สังคมภิวัตน์ z z z { z z z z z { z z z { { { { 

2150102 การจัดการทางสังคม z z z z z z z z z z z z z { { { { 

zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 

รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 

 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ z z z z z z z z z z z z z z z z { 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   z z z { { z z z z { z z { z { z { 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   z z z { { z z z z { z z { z { z { 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน z z z { { { { z z { z z { { { z { 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต z z z z { z z z z { z z z { { z { 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 

z z z { { { { z { { z z { { z { z 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  { z { z { { z { z { { z { { z { z 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  z { z { z { z { z { z { z z { { z 

zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
          1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองสถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

          2) ด้านความรู้ 
               1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อการ

แสวงหาความรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้  
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้  
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

          3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

          4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 

3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถในการท างานเป็นทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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          5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและน าเสนอข้อมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3120201 กฎหมาย
ธุรกิจและ
สภาพแวด 
ล้อมทาง
กฏหมาย 

z z z { z { z { { z z z z { { { { { z { z { { { 

3120302 สถิติธุรกิจ z z { { { { { { { { z z z { { { z { { { { { z { 

3122101 การบัญชี
ขั้นต้น 1 

z z { { { { { { { z z { z { { { { z z { z { z { 

3123101 ภาษีอากร
ธุรกิจ 

{ z { { z z { { { { z { z { { { { { z { z { { z 

3123302 การเงินธุรกิจ z z { { { z z { { { z z { { { { { { z { z { z { 

3124101 หลักการ
ตลาด 

z z { { { z { z { { z z { { z { { { z { z { z { 

3126101 หลักการ
บริหารธุรกิจ 

{ z { { { z { { { { z z { { { { { { z { z { { { 

                         zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3126202 การจัดการ
การด าเนิน 
งาน 

z z { { { { z { z { { z { { z { { { z { { z { { 

3126203 การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย ์

z z { { { { { { z z z { z { { z { { z z { z { { 

3129101 เศรษฐศาสตร์
เพ่ือธุรกิจ z z { { { z { { z z z { z { { { z { z { z z z { 

3132101 โปรแกรม
ส าเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ต
เพ่ืองานธุรกิจ 

{ z { { z z { z { { { { { z z { z { { z { z O z 

                         

                         

                         

                         

zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124102 พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

z z { { { z z { z { z z z z { { z { z { z { { { 

3124203 การตลาด 

 ระหว่าง 
ประเทศ 

z z { { { { { { { z z z z { { { { { z { z { { z 

3124205 การตลาด
ดิจิทัล 

z z { { z { { z z z z z { z z { z { z { z { { z 

3124207 การตลาด 

ผลิตภัณฑ์  
ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

z z z z z { { z z z z z { z { { z { z { z { { z 

3124209 การจัดการ 

การจัด
จ าหน่าย 

z z { { { { { { { z z z z { { { z { z { z { { z 
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81 zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124312 การสื่อสาร
การตลาด
แบบผสม 
ผสาน 

z z { { { z z { z { z z { z z { z { z { z z { z 

3124313 การจัดการ 

ผลิตภัณฑ์
และราคา 

z z { { { { z z z z z z { z z { z { z { z { z z 

3124321 โครงงานการ 
ตลาด 1 z z z { { { { { { z z z { z z { z { z { z { { z 

3124422 โครงงานการ 
ตลาด 2 z z z { { { { z z z z z { z z { z { z { z { { z 

3124423 สัมมนา
ทางการตลาด
เชิงนวัตกรรม 

z z { { { { { z z { z z { z z { z { z { z z { z 

3124424 การวิจัย
การตลาด z z { { 

z 
z z { z z z z z z { { z { z { z { 

z 
z 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124204 การตลาด
บริการ z z { { { { { z z { z { { z { { z { z { z { { z 

3124311 การจัดการ 
กลยุทธ์การ 
ตลาด 

z z { { { { { z z z z z { z z { { { z { z { { z 

3124206 การตลาดเพื่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

z z z z { { { z z { z z { z { { z z z { z { { z 

3124208 การสร้าง 
แบรนด์ z z { { { { { z z z z z { z z { { { z { z { { z 

3124314 นวัตกรรม
ทางการตลาด z z { { { z z { z { z z { z z { z { z { z z { z 

3124315 การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ z z { { { { { { { z z z { { z { { { z { z { { z 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124316 การโฆษณา
และการส่ง 
เสริมการขาย 

z z { { { z z { z { z z { z z { z { z { z z { z 

3124317 โปรแกรม   
ส า เร็จรูปเพื่อ
การประยุกต ์
ใช้งานในด้าน
การตลาด 

z z { { { z z { z { z z { { z { { { z { z { { { 

3124318 การจัดการ
การค้าส่งและ
การค้าปลีก 

z z { { { { { { z z z z { { { { { { z { z { { z 

3124319 การจัดการ
การขาย z z { { { { { z { z z z z { { { { { z { z { z z 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124320 การจัดแสดง
สินค้าและ
กิจกรรมทาง 
การตลาด 

z z { { { { { z z { z z { z z { { { z { z { { z 

3124210 จรรยาบรรณ
ธุรกิจและการ 
ตลาด 

z z { z { { { { z z z z { { { { z z z { z { { z 

3124425 เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจ
ศึกษาการ 
ตลาด 

z z { z { z z { { { z z { { { { z { { { { { { z 

 

 

 
    

 

                   

84 

zความรับผิดชอบหลัก  {ความรับผิดชอบรอง 



77 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

3124426 การฝึกประ 
สบการณ์วิชา 
ชีพการตลาด 

z z { z { { z z z { z z { z { { { z { z z { { z 

3124427 สหกิจศึกษา
การตลาด z z { z { z z z z { z z { z { { z z { z { { { z 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   ระดับรายวิชา ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
     1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้

นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
     2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ มคอ. 4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ  มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

     3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ  
     4) จัดทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ 
   ระดับหลักสูตร ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 

      1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

      1.3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

      2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามที่คณะกรรมการกลางให้ความ
เห็นชอบ 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณา

คุณลักษณะบัณฑิตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ใน มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตร เช่น 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ศักยภาพของบัณฑิตสามารถ
ประกอบอาชีพได้ 

    2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที ่34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
1.2 อบรม/ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร  
1.3 อบรม/ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของอาจารย์ 
1.4 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ตามศาสตร์สาขาวิชา 
โดยเข้าร่วมงานวิชาการต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ 

2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา การวิจัยในชั้นเรียน และ
การวิจัยเชิงบูรณาการ 

2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมหรือด าเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อน าเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    
โดยมีการวางแผน การประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงการ
น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยทุกรอบ 5 ป ี

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น  ยัง
ติดตามสถานการณ์ของตลาดงานและสังคม รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบการสอบคัดเลือกหรือระบบ
โควตา 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา  

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 

1) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้าน
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

2) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

3) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 
มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ รวมถึงนักศึกษา
สามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าพบหรือขอค าปรึกษาได้ 
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการ
หลักสูตร เพื่อน าเข้าสู่การประชุมของหลักสูตรและหาทางแก้ไขข้อร้องเรียน หากที่ประชุม
ของหลักสูตรไมส่ามารถแก้ไขได้ หลักสูตรจะด าเนินการส่งต่อให้คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขใน
ระดับคณะ 

 
4. อาจารย ์

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตาม 
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

คณะหรือมหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษ
ตามความจ าเป็นและตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดท ารายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้าน     
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
นั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชา และประสบการณ์ในการสอน
หรือการท าวิจัยหรือการบริการวิชาการ 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียน โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมี
ความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี หรือมีความรู้/ประสบการณ์ด้านงานส านักงานและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับ   
การอบรมจากหลักสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การ
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บริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล  
6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะวิทยาการจัดการ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบ ารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมี
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ

ที ่
อาคารสถานที่ จ านวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 100 คน 3 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และเครื่องฉายภาพ 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 50 คน 10 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และเครื่องฉายภาพ 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ  55 คน  7 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และเครื่องฉายภาพ 

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  ความจุ 100 
คน 

6 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องฉาย
ภาพ  

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  ความจุ 55 
คน 

12 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และโทรทัศน์ 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 เครื่อง/ห้อง 
เครื่องฉายภาพ และเครื่องขยายเสียง 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ   
วิทยาการจัดการ 
ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ 

จ านวนที่มีอยู่ 
(เครื่อง) 

1 เครื่องฉายภาพ 21 

2 โทรทัศน์ 4 

3 เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 18 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 44 
เครื่อง 

88 

 

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
6.3.3.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง 
Website http://aritc.yru.ac.th 

6.3.3.2 ต ารา/หนังสือ 

ภาษาอังกฤษ จ านวน       1,603 ชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย จ านวน    74 ชื่อเรื่อง 

รวม      1,677  ชื่อเรื่อง 
6.3.3.3 เอกสารวิชาการ (วจิยั/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

ภาษาอังกฤษ จ านวน         132 ชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย จ านวน             -   ชื่อเรื่อง 
  รวม         132 ชื่อเรื่อง 

6.3.3.4 วารสาร/นิตยสาร 
ภาษาอังกฤษ จ านวน         160 ชื่อเรื่อง 
ภาษาไทย จ านวน               - ชื่อเรื่อง 

รวม           160 ชื่อเรื่อง 
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6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการคน้คว้ามีจ านวน 12 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

e-book  e-Journal e-Thesis  
1. iGLibrary (iG Publishing ) 

2. Gale Virtual Reference 

Library (eBook) 

3. 2eBook 

 

1. ABI/INFORM 

2. Springer Link 

3. Web of Science 

4. Academic Search Complete 

5. EBSCO Discovery Service 

Plus Full Text  

6. H.W. Wilson 

7. Emerald 

1. ProQuest Dissertations 

& Theses Global 

2. Thailis 

 

รวม e-book 3 ฐาน รวม e-Journal 7 ฐาน รวม e-Thesis 2 ฐาน 
 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอ
รายชื่อหนังสือ เพื่อท าการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร และให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้ประกอบการเรียน 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบ    
ข้อร้องเรียน หรือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 

5 
(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ทีส่อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

× × × × × 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 

5 
(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 
× × × × × 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

(8)  คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียด

ของ    กลยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 

หลังการสอนของแต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 

ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สังเกตการสอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา        
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือ
ภายนอก 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร

วิชาการคณะ 

4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตร   
ภายใน 5 ป ี

1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา(มคอ.7) 

2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) 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 
    เรียนรู้สู่การเป็นนักบริหาร มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักการ
ตลาดมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และรู้จักบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาตนเอง 
องค์กร และท้องถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    เรียนรู้สู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการมืออาชีพที่เก่ง
เทคโนโลยี เก่งการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    4.1 ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในระดับวิชาชีพ โดยสามารถน าไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบ
อาชีพส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    4.2  เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้บัณฑิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงาน
ตามสาขาท่ีได้ศึกษาโดยตรง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    4.1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    4.2 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์สู่การเป็นนักการตลาดและ
ผู้ประกอบการมืออาชีพที่เก่งเทคโนโลยี เก่งการสื่อสาร มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับปรุง 
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    4.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความส านึกในจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
    5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 

 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต   

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต   

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง
โครงสร้าง
หลักสตูร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาภาษาและการ   
  สื่อสาร 

 

ไม่น้อยกว่า 
 

12 

 

หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการ  
 สื่อสาร 

 

ไม่น้อยกว่า 
 

12 

 

หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยี  

 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

 

6 

 

 

หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
 วิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี  

 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

 

6 

 

 

หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
     เฉพาะด้านบังคับ  30 หน่วยกิต     เฉพาะด้านบังคับ  33 หน่วยกิต  
     เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต     เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 

  

9 

 

หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 

  

9 

 

หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
8. รายวิชา 8. รายวิชา ปรับปรุง

รายวิชา     8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต     8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

         กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

         บังคับเรียน  10 หน่วยกิต          บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน  

 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

 

2(1-2-3) 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้

 

2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
 

2(1-2-3) 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้

 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

2(1-2-3) 

 

   *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3)  
   *2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3)  
        หมายเหตุ   * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และ 2100104  ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้) 

 

         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต          เลอืกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4)  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อ่านภาษาอังกฤษ  

 

2(1-2-3) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

 

2(1-2-3) 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

 

2(1-2-3) 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3)  

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3)  

   2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3)  

         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)  

2100113 สุนทรียวิจักขณ์  2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4)  

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 

 

   2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4)  

   2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4)  

   2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3)  

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน ์  2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4)  

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3)  
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   2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  2(1-2-3)  

   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)  

       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)  

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

2(1-2-3) 
4100103 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ น

ชีวิตประจ าวัน  
 

2(1-2-3) 
 

   4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)  

   4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  

    8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต     8.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต  
         กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 39 หน่วยกิต          กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 33 หน่วยกิต  
3150102 กฎหมายธุรกิจ 

 
3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธรุกิจและสภาพแวดล้อม

ทางกฎหมาย 

 

3(3-0-6) 
 

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5)  

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)  
3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)  
3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6)  

3156101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6)  

3156106 การจัดการการผลติและการ
ด าเนินงาน 

 

3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน  

 

3(3-0-6)  

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)  

3159109 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  

3162102 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเตอรเ์นต็
เพื่องานธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 
3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เนต็

เพื่องานธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 
 

3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)     

 (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)      

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6)     

3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจ 

 

3(3-0-6) 
    

       

       

       



102 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
         วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต       เฉพาะด้านบังคับ  33 หน่วยกิต  
3154102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(3-0-6) 3124102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(2-2-5)  

3154104 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  

3154114 การตลาดดจิิทัล  3(3-0-6) 3124205 การตลาดดจิิทัล  3(2-2-5)  

3154219 การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

 

3(3-0-6) 
3124207 การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

 

3(3-0-6) 
 

3154322 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6)  

3154328 การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน 

 

3(3-0-6) 
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสาน 

 

3(2-2-5) 
 

3154336 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5)  

   3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5)  

   3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5)  

3154440 สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 3(2-2-5)  

3154441 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)  

3154112 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)     

         วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต       เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
3154103 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 3124204 การตลาดบริการ  3(3-0-6)  
3154108 กลยุทธ์การตลาด   3(3-0-6) 3124311 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5)  
3154109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 3124206 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  
3154220 การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6) 3124208 การสร้างแบรนด ์ 3(2-2-5)  
3154338 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5)  

3154327 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 3124315 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)  

3154330 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) 3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)  

3154331 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 

 

3(2-2-5) 
3124317 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 
 

3(2-2-5) 
 

3154333 การจัดการการค้าส่งและการค้า
ปลีก  

 

3(3-0-6) 
3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้า

ปลีก  
 

3(3-0-6) 
 

3154334 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 3124319 การจัดการการขาย 3(2-2-5)  

3154337 การจัดกิจกรรมทางการตลาด   3(2-2-5) 3124320 การจัดแสดงสินคา้และกจิกรรม
ทางการตลาด 

 

3(2-2-5) 
 

   3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6)  
3154105 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการ

บริการ   
 

3(3-0-6) 
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3154106 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่และ
โอกาสทางการตลาด 

 

3(3-0-6) 
    

3154107 การตลาดเกษตรและสหกรณ ์ 3(3-0-6)     
3154110 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทาง

การตลาด 
 

3(3-0-6) 
    

3154111 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 3(3-0-6)     

3154113 รูปแบบการตลาด  3(3-0-6)     

3154115 การตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)     

3154116 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6)     

3154217 การจัดการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)     

3154218 การตลาดผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)     

3154221 การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ 3(2-2-5)     

3154323 การจัดการลอจสิติกส์ทางการตลาด 3(3-0-6)     

3154324 ศิลปะการขาย 3(2-2-5)     

3154325 การตลาดทางตรง 3(2-2-5)     

3154326 การพยากรณ์ยอดขาย 3(3-0-6)     

3154329 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5)     

3154332 การจัดการระบบสารสนเทศทาง
การตลาด  

 

3(3-0-6) 
    

3154335 การจัดการการจดัซื้อ 3(3-0-6)     

3154339 การจัดการตลาดธุรกจิ  3(3-0-6)     

3154442 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6)     

3154443 การตลาดจ าลอง 3(2-2-5)     

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวชิาชีพ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต  
3150306 เตรียมสหกจิศึกษาธุรกิจ  3(2-2-5) 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

เตรียมสหกจิศึกษาการตลาด 
 

3(270 ช่ัวโมง) 
 

เลือกลงเรียนรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจและการฝึก  ให้เลือกเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้เพียง  1  วิชา  
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด รวม 6 หน่วยกิต   

3150409 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5)     
3154444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การตลาด 
 

3(300 ชม.) 
3124426 ก ารฝึ ก ป ระส บ ก ารณ์ วิ ช า ชี พ

การตลาด 
 

6(600 ช่ัวโมง) 
 

หรือเลือกเรียนวิชาสหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต หรือ  
3150408 สหกิจศึกษาธุรกจิ  6(600 ชม.) 3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ช่ัวโมง)  
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    8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

9. ค าอธิบายรายวิชา 9. ค าอธิบายรายวิชา   

   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม

ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Thai for Communication   Thai for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกตอ่สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 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 
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2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Speaking and Writing Skills 

Development 
 Speaking and Writing Skills 

Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

เพื่ อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภท
นั้น และฝึกวิจารณ์ 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

 Rules and development of reading and writing 

in order to speak and write effectively, practice of 

speaking both  individual and groups and criticizing for 

improvement,  practice of plot writing,  essay and 

article writing with the emphasis on standard language 

used in a certain writing and practice in criticizing 

 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 English for Communication and 

Learning Development 
 English for Communication and Learning 

Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 

อ่าน เขียนในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของและสถานที่  การถามและการให้ ข้ อมู ล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ  หนังสือพิมพ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  
พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  
การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อื่น  
การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการ
ให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

 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 the 

telephone and expressing opinion; development of 

skills in using tools and resources for communicative 

study such as dictionary, article and newspaper and 

information technology for communicative 

development 
 

 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Malay for Communication   Melayu for Communication  
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บท

สนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเช่นการทักทาย การถามทุกข์สุข การ
ขอบคุณ การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูด 

 Use of  Melayu for communication in daily 

life, conversation in daily life  such as greeting, saying 

thanks and simple introduction  emphasizing on 

listening and speaking skills 
 

 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

   Malay for Communication and Learning 

Development 

   Melayu for Communication and Learning 

Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึก
การอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษา
มลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่
ไม่ซับซ้อน 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

 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 
 

 

ไม่ม ี

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 English for Communication 1   

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขา
อาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา 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 
 

 

ไม่ม ี

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 Thai for Careers   

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การ
พูด  การอ่ านและการเขียนเพื่ อ ให้ เกิดการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ังในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

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 

 

     

         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต          เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) เพิ่ ม เติ ม

ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

   Principles of Reading and Writing Thai 

Words 

 Principles of Reading and Writing Thai 

Words 

  หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษา
ปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

  หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษา
ปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ 
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 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 

 

2(1-2-3) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

   Development of speaking and reading 

skills in English 

   Development of speaking and reading 

skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนอ
งานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนอ
งานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

 Effective development of speaking and 

reading skills in English , practice of speaking both 

individual and groups,  efficient class presentation and 

reading practice; reading for comprehension; reading 

newspapers, advertisements, and websites 
 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

   English for Reading and Writing 

Development 
   English for Reading and Writing 

Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับ

ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การ
เขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

  พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าท่ีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ 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. 
 

 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Basic Malay   Basic Melayu  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค

พื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวน
ภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อ
ประยุกต์ให้ใช้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยค พื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 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 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Chinese for Communication   Chinese for Communication  
  การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข 
การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
ส าหรับการสื่อสารที่จ าเป็นในการใช้ภาษาจีน 

  การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข 
การแนะน าแบบง่ายๆ 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 

 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Basic Arabic   Basic Arabic  
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไป 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไป
ในชีวิตประจ าวัน 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 
 

 

ไม่ม ี

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 English for Communication 2   

  การฝึกและพัฒนาการฟง พูด  อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

 

Practice and development of listening, 

speaking, reading and writing English through real 

situations in related careers; practice of thinking skills, 

problem solving analyzing and decision making skills 

for daily life and future career 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม

ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Happiness Study   Happiness Study  

  ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ 
การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน า
หลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ 
การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้ง
ปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบั ติ  การมีคุ ณ ธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 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 2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Aesthetics Approach   Aesthetics Approach  
  ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียง
และการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษา
รูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 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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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 

เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Information for Life Long Learning  Information for Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

  ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

 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 

 

ไม่ม ี

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) วิชาใหม่ 
 Truth of Life   

  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
กับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและ
พัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียน
รโูลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน
แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อันน าไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 
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   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 

 

ไม่ม ี

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) วิชาใหม่ 
 Self Development   

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การ
ป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม 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 

 

ไม่ม ี

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 Aesthetics for Life   

ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเปน็มาของ
ศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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   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 

 

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) เพิ่ ม เติ ม

ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Socialization   Socialization  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ัง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ท้ัง
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 

 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Social Management   Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

 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 2(2-0-4) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

   Life Skills and Public Conscious Mind    Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึง

องค์ประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะ และการสร้างจิตส านึกสาธารณะเพื่อน าไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด 
การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ 
และความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการ
มีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 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 

 

ไม่ม ี

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 Skills for Life   

  ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เกี่ยวกับการวิ เคราะห์  การประเมิน
สถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์
และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด 
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Significance and elements of living skills in 

new societies concerning analysis, situation 

assessment, creative thinking, sympathy, social 

responsibilities, human relations and communication; 

decision making and problem solving in daily life; 

emotional and stress management; activities for stress 

relief 
 

 

ไม่ม ี

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 Life and Thai Culture   

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

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 

 

    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) เพิ่ ม เติ ม

ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Mathematics in Daily Life   Mathematics in Daily Life  

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ห ลั ก ก ารแ ละก ระบ วน การคิ ด  ก าร ให้ เห ตุ ผ ล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย 
ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 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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4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

 

2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  
 

2(1-2-3) 
เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

  Science for the Quality of Life 

Development 
   Science for the Quality of Life 

Development 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Scientific approach, scientific process and 

scientific attitude; importance and impact of science, 

technology and environment; health promotion for life 

quality development 

 

4100103 เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  

 

2(1-2-3) 
4100103 เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ น

ชีวิตประจ าวัน  
 

2(1-2-3) 
เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Information Technology in Daily Life  Information Technology in Daily Life 
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์  เทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันการ
ประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 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 

 

ไม่ม ี

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 Science in Daily Life   

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบ
การท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อ า ห า ร  ก า ร จั ด ก า ร ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
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Energy and its sources; electric energy and 

electricity generation, electric circuits in houses and 

electrical equipment; principles of electrical devices, 

energy for living; human organ systems, heredity; 

chemical using in daily life; using microorganism in 

food industries; agricultural and industrial production 

management with heat, cold, radiochemical, packaging 

and storage 
 

 

ไม่ม ี

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
   Sports for the Quality of Life 

Development 
 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน า
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้าง
ภาวะการเป็นผู้น า 

 

Rules, regulations, etiquette , form and 

methods of sports competition; principles and how to 

choose sports for its individual potential; conduct of 

principles for playing sports at maximum benefits to 

body, emotion and society; injury prevention from 

sports and basic first aid; utilizing sports skill and 

developing life quality with sports and traditional 

games; personality development promoting leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ    9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 39 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 33 หน่วยกิต 

3150101 คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)  

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Mathematics for Business   
 (บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)   

คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทาง
อุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้น
และโปรแกรมเชิงเส้น ล าดับและอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน 
 

 

3150102 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธุรกจิและสภาพแวดล้อม

ทางกฎหมาย  
 

3(3-0-6) 
1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

หลักทั่ วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญา และละเมิด
ทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายว่า
ด้วยเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ค้ า
ประกัน จ านอง จ าน าและตั๋วเงิน เป็นต้น 

 Business Laws and Law 

Environment 
 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อ านาจ
หน้าที่การด าเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบ
ห้างหุ้นสวนสามัญ    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัดบริษัทมหาชนจ ากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมาย
ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศ
สัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย 
และ พระราชบัญญัติว่าดวยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง 
พ ระราชบัญ ญั ติ  ห ลั กท รัพ ย์ และตลาดหลั กท รัพ ย์  แล ะ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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 Law and practices with regard to 

establishment, authority on operation and abolishment 

of ordinary partnership, registered business ordinary 

partnership, limited partnership, limited company, 

public limited company , and others, law of person, 

justice act, contract as well as general principles of 

specific contract regarding to Civil and Commercial 

Code such as trade, renting, hire- purchasing, 

employment, guarantee, mortgage, pledge, agency, 

broker, compromising, bill, insurance, and the Act of 

Promulgating Liability for misuse of cheque, the 

Securities and Exchange Act,  and also the Foreign 

Business Act 
 

 

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า  
อังกฤษ 

 Business Statistics   Business Statistics  
ความรู้ทั่ วไป เกี่ ยวกับสถิติ และการน าความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวม การน าเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ 
การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจง
ความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การทดสอบสถิติที่ ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติใน
เชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ 
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 Meaning, scope, importance of statistics, 

statistical methods, data collecting and data presenting 

in various forms, frequency distribution, sampling, 

measurement of central tendency, measurement of 

dispersion, probability,  estimation, hypothesis testing, 

chi-square test, ANOVA testing, parametric and 

nonparametric testing, regression analysis for business 

trends forecasting, correlation analysis,  using indices,  

application of statistics in business as well as software 

using for data analysis and comparing statistical value 

 

3152102 การบัญชีขัน้ต้น 1 3(2-2-5) 3122101 การบัญชีขัน้ต้น 1 3(2-2-5) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Accounting 1   Accounting 1  
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
จัดท างบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษท าการ งบ
การเงินส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภทท่ัวไปการจัดท างบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี 
กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อ
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 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Business Taxation   Business Taxation  
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง 

ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงิน ได้หั ก  ณ  ที่ จ่ าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป์ 

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 

3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Business Finance   Business Finance  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3152102 การบัญชีขั้นต้น 1 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  

Pre-requisite: 3122101 Accounting 1 
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน

ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดย
เน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหา
เงินทุนมาเพื่อใช้ในการด าเนินการธุรกิจ การวิเคราะห์และการ
วางแผนการเงิน การพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน
ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดย
เน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหา
เงินทุนมาเพื่อใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการ
วางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน 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 

 

 

 



123 
 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Principle of Marketing   Principle of Marketing  
ความหมายและความส าคัญของการตลาด ในฐานะเป็น

กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา 
แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบการตลาดและ
เป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของตลาดและส่วนประสมการตลาด จริยธรรมทางการ
ตลาด 

ความหมายและความส าคัญของการตลาด แนวทาง
การศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมาย
ธุรกิจ แรงจูงใจผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและธุรกิจ
บริการ จรรยาบรรณทางการตลาด 

 Meaning and significance of marketing, 

approaches of marketing, marketing management 

concept, analysis marketing environment and its 

analysis, business goals, consumer motivation, 

consumer behavior, market types, marketing mix for 

goods and service business, marketing ethics 

 

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Principle of Business Management  Principle of Business Management 
รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ  หลักการ

พื้นฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ 
ในด้านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 
ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ 
รวมถึงศึกษาหน้าท่ีหลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การ
ผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 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 ethic of 

business 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3156106 การจัดการการผลิตและการ
ด าเนินงาน 

 

3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 

Operations Management 

3(3-0-6) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Production and Operations 

Management 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การเลือกท าเลที่ตั้ง 

การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การ
วางแผน การจัดการคุณภาพ การบ ารุงรักษา การจัดการสินค้าคง
คลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของ
โปรแกรมส าเร็จรูป และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ 
รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการผลิต
สินค้าและบริการ การวางแผนและออกแบบท าเลที่ตั้ง ก าลังการ
ผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการ
ผลิตและการบริการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการและ
ด าเนินการ 

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 

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Human Resource Management  Human Resource Management 
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรร
หา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ความ เป็ นมา ทฤษฎี และหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุค
ใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 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 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3159109 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ  3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Economics for business   Economics for business  
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้าน

ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ 
และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ห ลั ก ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เศ รษ ฐศ าส ต ร์ จุ ล ภ าค แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์มหาภาคการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค 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 

 

3162102 โปรแกรมส าเร็จรูปและ
อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 
3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและ

อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 
1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Software Package and Internet services 

for Business 

 Software Package and Internet services 

for Business 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานธุรกิจด้านการใช้โปรแกรมจัดการ
เอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน และศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต โปรแกรม
ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรม
น าเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ใน
งาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูป  (Application) บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจน าเสนอผลงาน ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ในงาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูป 
(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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3150103 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1  3(3-0-6) 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Business English 1   

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน ค าศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน 
งานบุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดล าดับงานและการ
นัดหมาย การติดต่อทั่วไป การสื่อสารภายในส านักงาน จดหมาย
สอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน 

 

3162101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจ 

 

3(3-0-6) 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Management Information System for 

Business 
 

ความหมายและความส าคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูล
และสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจ  เทคโนโลยีสาร สนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลส านักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสาร สนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในด้านการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการธุรกิจ 

 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
         วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 30 หน่วยกิต       เฉพาะด้านบังคับ  33 หน่วยกิต  
3154102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 1.ป รั บ

หน่วยกิต 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย 

 Consumer Behavior   Consumer Behavior  
ลักษณะทั่วไปและการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค ปัจจัยปัจเจกชน

และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ความหมายและความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค  
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 Meaning and significance of consumer 

behavior, consumer segmentation, individual and 

environmental factors affecting the decision to 

consumer, consumer behavior trends, consumer 

behavior in southern border provinces context, 

marketing strategies 

รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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3154104 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 International Marketing   International Marketing  
หลักการ แนวความคิดและทฤษฏีทางการตลาดที่

น ามาใช้กับการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดระหว่างประเทศที่มีผลต่อการด าเนินงาน การขยาย
ตลาดระหว่างประเทศ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
และพันธมิตร การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การบริหารและการควบคุม โดยเน้นกรณีศึกษา
การตลาดชายแดนใต้ 

หลักการ แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดที่
น ามาใช้กับการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดระหว่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน การขยาย
ตลาดระหว่างประเทศ การแบ่ งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
และพันธมิตร การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การจัดการและการควบคุม กรณีศึกษาการตลาด
ระหว่างประเทศในจังหวัดชายแดนใต้ 

 Principles concept and theory of marketing 

applying to international trade, analysing international 

marketing environment affecting operations, expanding 

international market, market segmentation, market 

targeting and product positioning, competitor and 

partner  analysis, strategies of international marketing 

mix, management and control, international marketing 

case studies of southern border provinces 
 

 

3154114 การตลาดยุคดิจิตอล 3(3-0-6) 3124205 การตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ป รั บ
หน่วยกิต 

3.ปรับปรุง
จ า ก วิ ช า 
เอก เลื อก
ม า เ ป็ น
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า

 Digital Marketing    Digital Marketing  
ภาพรวมของการปฏิบัติทางตลาดและการประยุกต์การ

สื่อสารส าหรับช่องทางการสื่อสารดิจิตอลโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
และอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึงกลยุทธ์และการด าเนินการตาม
รูปแบบดิจิตอลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการ 
เช่น สื่อดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม และ
การตลาดเครื่องมือค้นหา รวมถึงวิธีการวางแผน การซื้อ ลู่ทาง 
รายงานและประเมินเครื่องมือทางการตลาดของแต่ละอุปกรณ์
ดิจิตอล / แก้ไขปัญหาการตลาดปัจจุบัน 

             เศรษฐกิจดิจิทัล ความส าคัญของการตลาดดิจิทัล 
แนวความคิดของการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ การตลาดโดยใช้
อีเมล์ การตลาดโดยใช้เนื้อหา การตลาดด้วยสื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การตลาดโดยใช้วิดีโอ การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ 
และการวิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสาร จรรยาบรรณ
การตลาดดิจิทัล 
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 Digital economy, significance of digital 

marketing, concept of digital marketing, analysis of 

marketing environment and consumer behavior, digital 

marketing communication strategies such as online 

advertisement, e-mail marketing, content marketing, 

social media marketing, video marketing, mobile 

marketing, analysis and evaluation of communication 

results, digital marketing ethics          

ภ า ษ า 
อังกฤษ 

3154219 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชมุชน   

 

3(3-0-6) 
3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

3(3-0-6) 
1.ป รั บ
จ า ก วิ ช า 
เอก เลื อก
ม า เ ป็ น
วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Halal and Community Product 

Marketing 
 Halal and Community Product 

Marketing 
แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมถึงการแสวงแหล่งเงินทุน 

แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮา
ลาลส าหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด การประยุกต์การตลาดกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้  

   Concept and principles of halal and 

community products, halal industry trends, halal 

marketing for goods and service indusstries, analysis of 

marketing opportunities for halal and community 

products, product price place and promotion 

management, marketing application on halal and 

community products of southern border provinces 

context 
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3154322 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Distribution Management   Distribution Management  
ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจาย

สินค้า องค์ประกอบการจัดจ าหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย  ความส าคัญของการจัดการการจัดจ าหน่าย ประเภท
และโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประเภทคนกลาง การประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การกระจายสินค้า บทบาทและความส าคัญของการกระจายสินค้า 
กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการกระจายสินค้า 

ค ว า ม ห ม าย ข อ งก า ร จั ด ก า รก า ร จั ด จ า ห น่ า ย 
องค์ประกอบการจัดจ าหน่าย บทบาทของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  
ความส าคัญของ    การจัดการการจัดจ าหน่าย ประเภทและ
โครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย ประเภทคนกลาง การประเมิน
ทางเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า บทบาทและ
ความส าคัญของการกระจายสินค้า กิจกรรมหลักของการกระจาย
สินค้าและการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการกระจายสินค้า 

Meaning of distribution management, elements 

of distribution, roles of distributors, significance of 

distribution management, types and structures of 

distribution channels, middleman types, evaluation of 

distribution channels, distribution, roles and significance 

of distribution, primary activities of distribution and 

decision on distribution 

  

3154328 การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน 

 

3(3-0-6) 
3124312 การสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสาน 

 

3(2-2-5) 
1.ป รั บ
หน่วยกิต 

2.ป รั บ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Integrated Marketing Communication  Integrated Marketing Communication 
ความส าคัญและองค์ประกอบของการสื่ อสาร การ

ก าหนดตลาดเป้าหมายเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน รวมถึงการ
ทดสอบและการประเมินผล 

ความส าคัญ และองค์ ป ระกอบ ของการสื่ อ ส าร          
การก าหนดตลาดเป้าหมาย เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานท้ังแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์เทคโนโลยี
ในการสื่อสารการตลาดแบบผสมสาน การวางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน การทดสอบและการประเมินผล 
จรรยาบรรณด้านการสื่อสารการตลาด 

 Significance and elements of communication, 

market targeting, tools of traditional and modern 

integrated marketing communication, applying 

technology for integrated marketing communication, 

planning integrated marketing communication,  testing 

and evaluation, marketing communication ethics 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154336 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 1.ป รั บ
หน่วยกิต 

2.ป รั บ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Product and Price Management  Product and Price Management 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการผลิตภัณฑ์ 

การวางแผนและก าหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ตรา
ยี่ห้อ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดเรื่องราคา การตัดสินใจเรื่องราคา 
กลยุทธ์ในการตั้งราคา 

บทบาทและหน้ าที่ ความรับผิดชอบการจัดการ
ผลิตภัณ ฑ์  การวางแผนการจัดการผลิตภัณ ฑ์ และราคา         
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ
บรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ให ม่  ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการก าห นดราค า            
การตัดสินใจเรื่องราคา กลยุทธ์ในการตั้งราคา 

 Roles and responsibilities of product 

management, product and price management planning, 

product mix, product life cycle, packaging and design, 

branding, product positioning, new product 

developmens, factors influencing pricing, pricing 

decision, pricing strategy 

ไม่ม ี

3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 Marketing Project 1   

ความหมายและความส าคัญของโครงงานการตลาด 
องค์ประกอบและวิธีการเขียน การเลือกหัวข้อโครงงานการตลาด 
แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการท าโครงงานการตลาด การจัดท าโครงงานการตลาด และ
น าเสนอจนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

Meaning and significance of marketing project, 

elements and writing strategies, selecting topics of 

marketing project, concept and theoriesin marketing, 

collecting and analysing data for marketing project, 

drafting marketing project and presenting for approval 

by curriculum committee team 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

ไม่ม ี

3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 Marketing Project 2   
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 3124325 โครงงานการตลาด 1  

Pre-requisite: 3124325 Marketing Project 1 
 

การด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจตามแผน
โครงงานการตลาด 1 การควบคุมและการประเมินผล การจัดท า
รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงงานการตลาด และการน าเสนอ
ผลการด าเนินโครงงานต่อคณะกรรมการหลักสูต 

 

   Product and businesss development operations 

according to Marketing Project 1 course, control and 

evaluation, binding and presenting the overall operation 

of marketing project to curriculum committee team 

 

3154440 สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณา
การ 

 

3(2-2-5) 
3124423 สั ม ม น า ท า ง ก า ร ต ล า ด เชิ ง

นวัตกรรม 
 

3(2-2-5) 
1.ปรับช่ือ
วิชา 
2 . ป รั บ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Seminar in Integrated Marketing  Seminar in Innovative Marketing 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภท

ต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ท า
ให้ ประสบความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินงานด้าน
การตลาด ตลอดจนน าผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความรู้ด้าน
ทฤษฏีทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด
พร้อมทั้งวางแผนทางการตลาด แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดย
ใช้การวิเคราะห์และอภิปราย ภายใต้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์
จริงในพื้นที่ โดยบูรณาการเครื่องมือการตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตลอดจนดูงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
เรียนรู้จากนักธุรกิจจริง 

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม
ในธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัจจัยต่างๆ ท่ีท า
ให้ประสบความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินงานด้าน
การตลาด การน าผลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความรูด้้านทฤษฏี
ทางการตลาดมาศึกษาประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด  เพื่อ
วางแผนการตลาดเชิงนวัตกรรม แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาโดย
ใช้การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงใน
พื้นที่ การบูรณาการและสร้างสรรค์เครื่องมือการตัดสินใจทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาดูงานหรือการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จากนักธุรกิจจริง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

   Analysis and problem solving in marketing 

innovation in various kinds of business, problem solving 

guidelines, various factors to success and failure in 

marketing operations, investigating the results of 

problem analysis and knowledge in marketing theories 

to seek for interesting aspects for marketing innovation 

planning, practical guidelines to problem solving by 

analysis and discussion approaches of case studies or 

real situations, integrating and creating decision-making 

tools of both quantitative and qualitative methods, 

visiting or exchanging experiences from real 

businessmen           
 

 

3154441 การวิจัยตลาด 3(2-2-5) 3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Marketing Research   Marketing Research  
สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจบทบาทและความส าคัญของการ

วิจัยการตลาด ที่มีต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยการตลาด 
ระเบียบและวิธีการวิจัยการตลาด   การวิจัยการตลาดเฉพาะกรณี
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการตัดสินใจพัฒนาโปรแกรมทาง
การตลาด 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัยการตลาดที่มี
ต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณนักวิจัย 
การเขียนข้อเสนอการวิจัยการตลาด ปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
อภิปรายผลการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากผลการวิจัย 

   Meanings and significance of research in 

marketing towards business, types of research in 

marketing, ethics of researcher,  writing research 

proposal,  research problems, literature review, research 

methodologies, data analysis and discussion, marketing 

strategic developments from research findings   
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3124112 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

ไม่มี 

ปรับออก 

 Marketing  Management  
ความหมาย ความส าคัญของการจัดการการตลาด

บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด การจัดองค์การการตลาด 
ขั้นตอนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การ
วัดและพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด การก าหนดงบประมาณทางการตลาด การ
ปฏิบัติตามแผน และการควบคุมประเมินผล 
         วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

3154103 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 3124204 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 1.ป รั บ
จ า ก วิ ช า 
เอกบังคับ
ม า เ ป็ น
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

2.ป รั บ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Service Marketing   Service Marketing  
ความหมาย และความส าคัญของตลาดบริการ ประเภท

ของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดบริการ
ประเภทต่าง ๆ การก าหนดกลุ่มลูกค้าและพฤตกิรรมผู้บรโิภคตลาด
บริการ การวางแผนและก าหนดส่วนประสมการตลาดบริการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อ
ก าหนดแนวทางแก้ไข รวมถึงแนวโน้มของการตลาดบริการใน
อนาคต 

ความหมาย และความส าคัญของการตลาดบริการ 
ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว การก าหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับ
การตลาดบริการ การวางแผนส่วนประสมการตลาดบริการ การ
วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
แนวโน้มของการตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

 Meanings and significance of service marketing, 

types of service marketing, analysis of marketing 

environment, government policies in promoting service 

and tourism business, targeting customers and 

consumer behavior for service marketing, planning of 

services marketing mix, analysis of problem solving 

guidelines in marketing of service business, marketing 

trends for service and tourism in southern border 

provinces    
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154108 กลยุทธ์การตลาด   3(3-0-6) 3124311 การจัดการกลยุทธ์การตลาด  3(2-2-5) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ป รั บ
หน่วยกิต 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Marketing Strategies   Marketing Strategies Management 
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้ 

กลยุทธ์ส าหรับส่วนตลาดแบบต่างๆ  การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด กลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix กลยุทธ์การ
แข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นแนวทางและช้ันเชิงทางการตลาดเพื่อ
น าหลักการไปประยุกต์กับการประกอบธุรกิจในอนาคต 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการกลยุทธ์
การตลาด การจัดองค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ การวาง    กลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกลยุทธ์
ระดับธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช้สวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ์  (TOWS 

Matrix) เพสต์ (PEST) โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) 

เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

Meanings and significance of strategic 

marketing management, organizational management 

with strategic marketing management, strategic 

planning, strategic organization, strategic business, 

strategic marketing, environment SWOT analysis, TOWS 

Matrix, PEST, Five Forces Model, STP,  marketing mix 

strategies          

    

3154109 การตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3(3-0-6) 
3124206 การตลาดเพ่ือสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
 

3(2-2-5) 
1.ป รั บ
หน่วยกิต 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Social and Environmental Marketing  Social and Green Marketing 
แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด โดยเฉพาะ

ปรัชญาทางการตลาดเพื่อสังคม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ค านึงถึงสังคมและสิง่แวดล้อม ส่วนประสมการตลาดเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวางแผนการตลาด
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวความคิดการจัดการการตลาดเพื่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
เพื่อสังคม พฤติกรรมผู้บริโภคที่ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Concepts of societal and green marketing 

management, green business management, corporate 

social and environmental responsibility, analysis of 

marketing environment for society, consumer behavior 

based on society and environment, marketing planning 

for society and environment, conducting activities of 

societal and green marketing        
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154220 การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6) 3124208 การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5) 1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ป รั บ
หน่วยกิต 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Brand Management   Branding  
ความหมายและองค์ประกอบของตราสินค้า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า ประเภทของตราสินค้ า 
ต าแหน่งของตราสินค้า  บทบาทของผู้จัดการตราสินค้า การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกับตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การสื่อสารตรา
สินค้าและการควบคุม 

ความหมายและความส าคัญของแบรนด์ แนวคิดแบรนด์ 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสร้างแบรนด์ การออกแบบแบ
รนด์   การสร้างเอกลักษณ์ ของแบ รนด์   การทดสอบและ
ประเมินผลแบรนด์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวใน
การสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ 

 Meanings and significance of brand; brand 

concepts, targeting, branding, brand design and brand 

identity; testing and evaluating brand; success and 

failure factors to creating brand; analysis of branding 

case studies          

3154338 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Marketing Innovation  Marketing Innovation 
แนวคิดทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ และเข้าใจถึงความ

ต้องการของผู้บริโภค มาใช้เป็นแนวทางการสร้างความแตกต่าง 
เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ระบบนวัตกรรมและ
เครือข่ ายวิสาหกิจในระดับท้องถิ่น  การสร้าง Model ด้ าน
การตลาดที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ  รวมถึงปัจจัย
ที่ผลักดันนวัตกรรมทางการตลาด กรณีศึกษานวัตกรรม การสร้าง
ทัศนคตินวัตกรรมในองค์กร และเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหา 
โดยเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า 

 ความหมายของนวัตกรรมทางการตลาด องค์ประกอบ
ของนวัตกรรมทางการตลาด ประโยชน์ของนวัตกรรมทาง
การตลาด การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดเชิงนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมทางการตลาด                      

Meanings of marketing innovation, elements of 

marketing innovation, benefits of marketing innovation, 

use of creative thinking based on solving problems and 

responding consumer needs, development of 

innovative marketing mix, case studies of marketing 

innovation           
3154327 การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 3124315 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 1.ปรับปรุง

ค าอธิบาย
รายวิชา 
2..เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Customer Relationship Management  Customer Relationship Management 
เหตุผลและหลักการส าคัญของการจัดการความสัมพันธ์

ลูกค้า ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนเทคนิคการประเมินผล 

หลักการและความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เทคนิคและการประเมินผล 

 Principles and significance of customer 

relationship management, process of customer 

relationship management, tools of customer 

relationship management, evaluation techniques           
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154330 การโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย 

 

3(3-0-6) 
3124316 การโฆษณาและการส่งเสริมการ

ขาย   
 

3(3-0-6) 
1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Advertising and Sales Promotion  Advertising and Sales Promotion 
หลักการและความส าคัญของการโฆษณา ธุรกิจงาน

โฆษณา การวางแผนงานโฆษณา ซึ่ งประกอบด้วย ก าหนด
วัตถุประสงค์โฆษณา การก าหนดงบประมาณ การศึกษาข้อมูล การ
สร้างสรรค์โฆษณา และการใช้สื่อ รวมถึงประเมินผลโฆษณา 
ตลอดจนศึกษาถึงหลักการ ประเภท วิธีการของการส่งเสริมขาย 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

หลักการและความส าคัญของการโฆษณา ธุรกิจงาน
โฆษณา การวางแผนงานโฆษณา ประกอบด้วย การก าหนด
วัตถุประสงค์โฆษณา งบประมาณ ข้อมูล การสร้างสรรค์โฆษณา 
การใช้สื่อ และการประเมินผลโฆษณา หลักการ ประเภท วิธีการ
ของการส่งเสริมขาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย  

 Principles and significance of advertising, 

advertising business, advertising planning: designating 

objectives and budgets, information investigation, 

creating advertisement, utilizing materials and 

advertising evaluation, principles, types and promotion 

methods, laws related to advertising and sales 

promotion           

 

3154331 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 

 

3(2-2-5) 
3124317 โป รแ ก รม ส า เร็ จ รูป เพ่ื อ ก าร

ประยุกต์ใช้งานในด้านการตลาด 
 

3(2-2-5) 
เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Software Package and Application for 

Marketing 
 Software Package and Application for 

Marketing 
การท างานและระบบฐานข้อมูลในส านักงานทางด้าน

การตลาด การจัดฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม และการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการด้านการตลาดอัตโนมัติ และหลักการ
วิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย ระบบที่ใช้เช่ือมโยงในองค์การธุรกิจเพื่อ
การประยุกต์ใช้ในงานการตลาด 

การท างานและระบบฐานข้อมูลในส านักงานทางด้าน
การตลาด การจัดฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมและการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการด้านการตลาดอัตโนมัติ หลักการวิธีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ นิ ยม ใช้ ในปั จจุบัน  ระบบฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย ระบบที่ใช้เช่ือมโยงในองค์การธุรกิจ
เพื่อการประยุกต์ในงานการตลาด 

 Operations and office database system in 

marketing, database management with programming 

and software for marketing automation, principles of 

using well-known software in present, electronic 

database system and networks, linkage system in 

business organization for marketing application     
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3154333 การจัดการการค้าส่งและการค้า
ปลีก  

 

3(3-0-6) 
3124318 การจัดการการค้าส่งและการค้า

ปลีก  
 

3(3-0-6) 
เพิ่ ม เติ ม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Wholesaling and Retailing Management  Wholesaling and Retailing Management 
ความหมาย ความส าคัญ และหลักการบริหารธุรกิจค้าส่ง

และค้าปลีก การเลือกท าเลที่ตั้งของโครงการ การบริหารบุคคล การ
บริหารการค้าและตราสินค้า การจัดซื้อ การบริหารลูกค้า การ
ควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการศึกษากฎหมายส าหรับการ
ด าเนินงานธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการบริหารธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีก    การเลือกท าเลที่ตั้งของโครงการ การบริหารบุคคล 
การบริหารการค้าและ    ตราสินค้า การจัดซื้อ การจัดการลูกค้า การ
ควบคุม และประเมินผล กฎหมายส าหรับการด าเนินงานธุรกิจค้าส่ง
และธุรกิจค้าปลีก 

       Meanings, significance and principles of 

wholesaling and retailing management, selecting project 

locations, personnel management, trade and brand 

management, purchasing, customer management, 

control and evaluation, laws of wholesaling and 

retailing business           

 

3154334 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 3124319 การจัดการการขาย 3(2-2-5) 1.ป รั บ
หน่วยกิต 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Sales Management  Sales Management 
บทบาทความรับผิดชอบและขอบเขตงานของผู้บริหาร

หน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความส าคัญขององค์การฝ่าย
ขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและ
การจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์
การขาย การก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการ
ขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย 

กระบวนการขาย ศิลปะการขาย จรรยาบรรณพนักงาน
ขาย บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหาร
หน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความส าคัญขององค์การฝ่าย
ขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและ
การจูงใจพนักงานขาย การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย 
การก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การ
ประเมินผลงานพนักงานขาย 

 Sales process, salesmanchip and salesman 

ethics, roles, responsibilities and scope of executive 

sales jobs, format and significance of sales organization, 

personnel management in related sales issues, control 

and salesperson persuasion, sales planning, sales 

forecast, designating quota and sales budget, sales 

territory, salesman performance evaluation           
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3154337 การจัดกิจกรรมทางการตลาด  

Marketing Event 
3(2-2-5) 3124320 การจัดแสดงสินค้าและกิจกรรม

ทางการตลาด 

 

3(2-2-5) 
1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

ทฤษฎี วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สร้างกระแสความสนใจของผู้บริโภคสินค้าบริการตลอดจนกลยุทธ์การ
เลือกเครื่องมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ทางการตลาด 

 Merchandise Display and Marketing 

Event 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และวิธีการจัดแสดง

สินค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อสร้างความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

Meanings, significance, principles of holding 

merchandise display and marketing event to attract 

targeted groups and to meet the objectives           

ไม่ม ี

3124210 จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6) วิชาใหม่ 
 Marketing and Business Ethic  

      แน วค วาม คิ ด เกี่ ย วกั บ จ รรย าบ รรณ ธุ รกิ จ 
จรรยาบรรณนักการตลาด ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 
ประโยชน์และลักษณะของการตลาด   เชิงจริยธรรม การวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด 

 

Concepts of business ethics; marketer ethics; 

corporate social responsibility; benefits and features of 

ethical marketing; analysis of case studies related to 

marketing and business ethics           
 

 

3154105 การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวและ
การบริการ   

 

3(3-0-6) 
 

 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Service and Tourism Marketing 
ความหมายและความส าคัญของการตลาดท่องเที่ยวและ

การบริก าร  ป ระ เภทของการตลาดท่ อ งเที่ ย ว วิ เค ราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว บทบาทภาครัฐและธุรกิจบริการที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 
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3154106 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
โอกาสทางการตลาด 

 

3(3-0-6) 
 

 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 New Product Development and Market 

Opportunity 
กระบวนการพัฒนาและวางแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้า

สู่ตลาด ความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาดและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้ม
และความต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

3154107 การตลาดเกษตรและสหกรณ์ 3(3-0-6)  

 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Agricultural Marketing and Cooperative 

Marketing 
ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบาย

ของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและการ
รวมกลุ่มผู้ผลิต วิธีด าเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจ
คุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผนต้นทุนการผลิต 
วิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด 
และการช าระราคาแก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สมาชิกและการท าสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจ ากัดและปัญหา
การตลาดสินค้าเกษตร 

 

3154110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
การตลาด 

 

3(3-0-6) 
 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Quantitative Analysis for Marketing 
การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูล

ข่าวสารทางการตลาด ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ การ
จัดซื้อสินค้า การผลิตเมทริกส์  โปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการตั้ง
ราคา การขนส่งและช่องทางการจัดจ าหน่าย วิธีซิมเพล็กซ์ การ
มอบหมายงานและการพยากรณ์ 
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3154111 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 3(3-0-6)  

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Marketing Value Added Building 

ความหมายและแนวความคิดการสร้างมูลค่ าเพิ่ ม 
ประเภทและรูปแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการตลาดผ่านกรณีตัวอย่างต่าง ๆ โดยเน้นภาพของการน า
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ 

 

3154113 รูปแบบการตลาด  3(3-0-6)  

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Marketing Models 

การตลาดพื้นฐาน เทคนิคและกิจกรรมในรูปแบบ
อุตสาหกรรมรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดแบบ
ผสม ตราสินค้าและการน าออกตลาด ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้วิธีการ
พัฒนา วิเคราะห์และใช้กลยุทธ์ตราสินค้า การซื้อและการน าออก
ตลาด การวางแผนและด าเนินการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและกล
ยุทธ์ส่งเสริมการขายรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการวางแผน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

3154115 การตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Industrial Business Marketing 

ปัญหาด้านการตลาดของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าด้าน
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบและวัตถุปรุง
แต่ง และเครื่องใช้ในส านักงานละส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบการตลาดของอุตสาหกรรม หลักการ ความต้องการ และ 
ลักษณะของสินค้า ความหมายของสินค้าและการบริการต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรม การประเมินผลและการวัดผลของการท างาน การตั้ง
ราคา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์
ช่องทางของอุตสาหกรรมและการขนส่ง รวมทั้งคุณสมบัติพื้นฐาน
และเครื่องมือในการควบคุม 

 

3154116 การศึกษาอิสระ  3(3-0-6)  

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Independent Study 

นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ 
โดยมีขอบข่ายที่ เกี่ยวกับการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3154217 การจัดการมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6)  

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Product Standards Management 

วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและชนิดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ กฎหมายพาณิชย์ การได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า ปัญหาที่ เกิดขึ้น
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 

3154218 การตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Healthy Product Marketing 

ความหมายและบทบาทความส าคัญของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ การวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดตลาดเป้าหมาย และ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เน้นค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนค านึงถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 

3154221 การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

 

3(2-2-5) 
 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Packaging Design and Development 
ความส าคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ วัสดุ

ที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ข้ันตอน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผล 

โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริง 
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3154323 การจัดการลอจิสติกส์ทาง
การตลาด 

 

3(3-0-6) 
 

 

 

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Marketing Logistics Management 
แนวความคิดการจัดการส่งก าลังบ ารุงทางธุรกิจ การ

ขนส่งวัตถุดิบ  การสั่งซื้อสินค้าและการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
บทบาทหน้าที่ของการจัดส่งก าลังบ ารุงในการกระจายสินค้าจาก
ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ระบบข้อมูลในการจัดส่งก าลังบ ารุง การใช้
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประโยชน์จากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการประยุกต์ใช้
การจัดการลอจิสติกส์ทางการตลาด 

 

3154324 ศิลปะการขาย 3(2-2-5)  

 

 

 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Salesmanship 

กระบวนการขาย ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้า 
และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า คุณสมบัติของ
นักขายที่ดี  จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย รวมถึงฝึก
ปฏิบัติการขายจริง 
 

3154325 การตลาดทางตรง 3(2-2-5) 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Direct Marketing 

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง 
กระบวนการท าการตลาดทางตรง การใช้สื่อการตลาดทางตรง
ประเภทต่างๆ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการด าเนินงานด้านการตลาด
ทางตรง ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขส าหรับการตลาด
ทางตรง 
 

3154326 การพยากรณ์ยอดขาย 3(3-0-6) 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Sales Forecasting 

กระบวนการพยากรณ์ อุปสงค์การตลาดและการขาย 
รวมทั้งการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ รวมทั้งศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือที่
ใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว และให้เข้าใจถึงแนวโน้ม
ทางธุรกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง 
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3154329 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

ไม่ม ี

ปรับออก 
 Electronic Marketing 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
รูปแบบการตลาดอิ เล็กทรอนิกส์  ศึกษาทฤษฎีส่วนประสม
การตลาด เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ หรืออ านวยความ
สะดวกทางการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อศึกษาถึง
แนวทางที่ เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และการฝึกปฏิบัติ 

3154332 การจัดการระบบสารสนเทศทาง
การตลาด  

 

3(3-0-6) 

ไม่ม ี

ปรับออก 

 Marketing Information System 

Management 
บทบาท ความส าคัญของการจัดการระบบสารสนเทศทาง

การตลาด ประเภทแหล่งที่มาของสารสนเทศ หลักการและ
ส่วนประกอบของวงจรข้อมูลทางการตลาด อันมีส่วนสัมพันธ์ต่อ
ระบบการจัดหน่วยงานและการควบคุมภายในของฝ่ายการตลาด 
กระบวนการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจ
และการควบคุมทางการตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานทางการตลาด 

3154335 การจัดการการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 

ไม่มี 

ปรับออก 
  Purchasing Management 

หลักการและการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัด
รูปองค์การ การก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ การก าหนด
จ านวนที่จะซื้อ การพิจารณาและก าหนดจังหวะเวลาในการซื้อ 
การเลือกและหาแหล่งขาย วิธีจัดซื้อแบบต่างๆ นโยบายซื้อหลัง
ผลิต การควบคุมและวิธีการจัดซื้อ และการเจรจาต่อรองทาง
การตลาด 
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3154339 การจัดการตลาดธุรกิจ  3(3-0-6) 

ไม่ม ี

ปรับออก 
  Business Market Management 

ทัศนมิติตลาดธุรกิจ ลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อทางธุรกิจและ
พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์ความสัมพันธ์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับตลาดธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การแบ่งส่วนตลาด
ธุรกิจและการวิเคราะห์อุปสงค์  การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ส าหรับตลาดธุรกิจและตลาดระดับโลก โปรแกรม 

 

3154442 ปัญหาพิเศษทางการตลาด  3(3-0-6) 

ไม่มี 

ปรับออก 
  Special Problem in Marketing 

ความหมายของปัญหาภาวะวิกฤตทางการตลาด ประเภท
ของปัญหาภาวะ  วิกฤตทางการตลาด  การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางการตลาด โดยเน้นภาพผ่าน
การศึกษากรณีตัวอย่างทางการตลาดของธุรกิจที่ด าเนินงาน
การตลาดผิดพลาด และการก าหนดแนวทางแก้ปัญหาทางการ
ตลาด 

 

3154443 การตลาดจ าลอง 3(2-2-5) 

ไม่ม ี

ปรับออก 
  Marketing Dummy 

ผสมผสานและประมวลผลทฤษฏีทางการตลาดมาใช้ใน
การด าเนินงานทางการตลาดจ าลอง โดยการจัดตั้งบริษัทจ าลอง
หรือธุรกิจจ าลอง และใช้ความรู้จากทฤษฏีด้านการตลาดที่ได้ศึกษา
ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ บังคับเรียน 9 หน่วยกิต  
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกจิ   

Business Cooperative 

Education  Preparation 

3(2-2-5) 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด  

Marketing Field Experience 

and Cooperative Education 

Preparation 

 

3(270ชม.) 
1.ปรับ ช่ือ
วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ 
เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ได้แก่  บุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม ะระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและ
โครงงาน เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการฝึก
ปฏิบัติจริง 

 Principles, concepts, cooperative education 

process and related rules, job application techniques, 

basic knowledge of working in workplace, self-

development following professional autonomy and 

identity in marketing: technology, communication, 

creativity and ethics, developments of needed skills in 

working: personality, English, human relations and 

teamwork, administrative systems of quality in 

workplace, writing techniques for report and project 

work, techniques for academic presentation with real 

practice     
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

         เลือกลงเรียนรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด รวม 6 หน่วยกิต 

          ปรับออก 

3150409 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5)     
 Business Plan    

ความส าคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใน การวางแผน และทบทวนแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ
ให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ  รวมถึงเข้าใจ
หลักการการเขียนแผนธุรกิจและวิธีการน าเสนอแผนธุรกิจ 

 

ไม่มี  

3154444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การตลาด 

 

3(300 ชม.) 
3124426 การฝึกป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ

การตลาด 
 

6(600 ชม.) 
1.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Field Experience in Marketing  Field Experience in Marketing 
ฝึกประสบการณ์  การปฏิบั ติ งานด้านวิชาชีพด้ าน

การตลาดในองค์การหรือหน่วยงานให้เกิดความรู้ความ สามารถ
ทักษะเจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาดเพื่อการประกอบ
อาชีพ โดยมีอาจารย์นิ เทศและผู้บริหารกิจการเป็นผู้คอยให้
ค าแนะน า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 

 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 

Pre-requisite: 3124425 Marketing Field Experience and 

Cooperative Education Preparation 
การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่างๆ และการ

ท ารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดภายใต้การ
ดูแลของพี่เลี้ยงแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
Actual practice in various kinds of sectors, report writing 

of field experience in marketing under supervision of 

mentors of each agency and advisor for at least 600 

hours or 16 weeks  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

         หรือเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต            
3150408 สหกิจศกึษาธุรกิจ  6(600 ชม.) 3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ชม.) 1.ปรับ ช่ือ

วิชา 
2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภ า ษ า 
อังกฤษ 

 Business Cooperative Education  Marketing Cooperative Education 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3150306 เตรยีมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการท ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด  
Pre-requisite: 3124425 Marketing Field Experience and 

Cooperative Education Preparation  

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ และการ
ท าโครงงาน  สหกิจศึกษาการตลาดภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่
ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  
ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 Actual practice in various kinds of sectors, 

project of cooperative education in marketing under 

supervision of each executive firms and advisor for at 

least 600 hours or 16 weeks           
 

   9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 
   ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 33  หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3120201 ก ฎ ห ม า ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 

3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย จ านวน 
3 หน่วยกิต 

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) สถิติธุรกิจ หรือสถิติ หรือสถิติประยุกต์  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) การบัญชี 1 หรือการบัญชีเบื้องต้น 1 และการบัญชี 2 
หรือการบัญชีเบื้องต้น 2 รวมกัน 6 หน่วยกิตหรือการ
บัญชีการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต หรือหลักการบัญชี 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) การภาษีอากรธุรกิจ หรือภาษีอากรธุรกิจ  
หรือการภาษีอากร จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน หรือ 

การจัดการการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) หลักการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) หลักการจัดการ หรือ องค์การและการจัดการ จ านวน 

3 หน่วยกิต 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) การจัดการการด าเนินงาน หรือการบริหารการผลิต 

การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน จ านวน 3 

หน่วยกิต 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 หน่วยกิต 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค จ านวน 3 หน่วยกิต  

และเศรษฐศาสตร์มหภาค จ านวน 3 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิตหลัก
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132101 โป รแกรมส า เร็ จ รูป และ
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อธุรกิจ หรือ โปรแกรมส าเร็จรูป
และอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

1) เฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลกัสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3124102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3124203 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3124205 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) บังคับเรียน 

3124207 การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3(3-0-6) บังคับเรียน 

3124209 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) บังคับเรียน 

3124312 การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3124313 การจัดการผลิตภัณฑ์และ
ราคา 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3124321 โครงงานการตลาด 1 3(2-2-5) บังคับเรียน 

3124422 โครงงานการตลาด 2 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3124423 สัมมนาทางการตลาดเชิง

นวัตกรรม 
3(2-2-5) บังคับเรียน 

3124424 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) บังคับเรียน 
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2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3124204 การตลาดบริการ 3(3-0-6) การตลาดบริการ หรือ การตลาดธุรกิจบริการ จ านวน 
3 หน่วยกิต 

3124311 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5) กลยุทธ์การตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124206 การตลาด เพื่ อสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม 
3(2-2-5) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 หน่วย

กิต 
3124208 การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5) การสร้างแบรนด์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124314 นวัตกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) นวัตกรรมทางการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124315 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

3124316 การโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย 

3(3-0-6) การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย จ านวน 3 หน่วย
กิต หรือ การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3124317 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ง า น ใน ด้ า น
การตลาด 

3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้าน
การตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 

3124318 

 

การจัดการการค้าส่ งและ
การค้าปลีก 

3(3-0-6) การบริหาร/จัดการการค้าส่งและการค้าปลีก หรือ 
การค้าส่งและการค้าปลีก จ านวน 3 หน่วยกิต, หรือ 
การบริหาร/จัดการการค้าส่ง และการบริหาร/จัดการ
การค้าปลีก รวมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต, หรือ
การค้าส่ง และการค้าปลีก รวมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิต 

3124319 การจัดการการขาย 3(2-2-5) การบริหาร/จัดการการขาย หรือ การบริหาร/จัดการ
งานขาย จ านวน 3 หน่วยกิต 

3124320 ก ารจั ด แส ด งสิ น ค้ า แล ะ
กิจกรรมทางการตลาด 

3(2-2-5) การจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด จ านวน 
3 หน่วยกิต 

3124210 จ รรย าบ รรณ ธุ ร กิ จ แล ะ
การตลาด 

3(3-0-6) จรรยาบรรณธุรกิจและการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
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2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ บังคับเรียน 9  หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและเตรียม 

สหกิจศึกษาการตลาด 
3(270 ชั่วโมง) บังคับเรียน 

3124426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 6(600 ชั่วโมง) บังคับเรียน 
3124427 สหกิจศึกษาการตลาด 6(600 ชั่วโมง) บังคบัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4139/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ.2559 คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 593/2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท  

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เห็นด้วยกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม
วิชาแกน เพื่อเพิ่มหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 เห็นด้วยและจ าเป็นอย่างยิ่งกับการก าหนดให้รายวิชา
การตลาดดิจิทัล และรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพื่อ
สะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตรการตลาดที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ชายแดนใต้และยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 พิจารณาทบทวนการปรับรายวิชาการตลาดบริการจากวิชา
เฉพาะด้านเลือกมาเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ ว่ามีความ
จ าเป็นหรือเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากรายวิชาเฉพาะด้าน
บั งคับที่ มี อยู่ ครอบคลุม 4Ps ซึ่ งเป็ น หัวใจส าคัญของ
การตลาดแล้ว ได้แก่ วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
วิชาการจัดการการจัดจ าหน่าย และ วิชาการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ดังนั้น การปรับรายวิชาการตลาด
บริการขึ้นมานั้น เป็นเพียงการเสริมส่วนประสมการตลาดอ่ืน
อีก 3Ps เท่านั้น 

ปรับรายวิชาการตลาดบริการไปเป็น
วิชาเฉพาะด้านเลือก ตามข้อสังเกต
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ควรปรับรายวิชานวัตกรรมทางการตลาด ขึ้นมาเป็นวิชา
เฉพาะด้านบังคับ เนื่องจากวิชานี้ สามารถพัฒนาเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตอบโจทย์
ของปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่
ต้องการสร้างบัณฑิตเรื่องความคิดสร้างสรรค์  

คงรายวิชานวัตกรรมทางการตลาด
เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านจ านวนหน่วยกิต ซึ่งได้
เพิ่ มรายวิชาการตลาดดิจิทัลและ
รายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ชุมชนไปแล้ว ตาม
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ 2 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

5 ควรปรับค าอธิบายรายวิชานวัตกรรมทางการตลาดให้กระชับ
มากยิ่งขึ้นและเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ และส่วนประสมทางการตลาด
เชิงนวัตกรรม 

ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ สั ง เก ต ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 รายวิชาการวิ เคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด หาก
จ าเป็นต้องตัดออก เสนอให้พิจารณาน าค าอธิบายรายวิชา
บางส่วนของวิชานี้ที่ จ า เป็นต่อบัณฑิต ไปปรับเพิ่ ม ใน
ค าอธิบายรายวิชาการพยากรณ์ยอดขาย 

จากการพิจารณาค าอธิบายรายวิชา
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง ป ริ ม า ณ ท า ง
การตลาดที่ตัดออก พบว่า มีเนื้อหา
สาระบางส่ วนตรงกับ ค าอธิบ าย
รายวิชาการพยากรณ์ยอดขายอยู่แล้ว 
ตามข้อสังเกตุของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 พิจารณาทบทวนการตัดรายวิชาการตลาดจ าลอง เนื่องจาก
เป็นรายวิชาที่ให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติด้านการตลาด
โดยตรง ซึ่งผู้ประกอบการเจอปัญหามากในปัจจุบันว่า เด็ก
ไม่สามารถน าความรู้/ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เวลาปฏิบัติงานได้
จริง ซึ่งควรก าหนดให้มีทุกเทอม และท าเป็นธุรกิจของ
หลักสูตรที่มีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานและอาจารย์คอยให้
ค าปรึกษาแนะน า โดยแบ่งปันผลก าไรให้ระหว่างนักศึกษา
และหลักสูตร อาจเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อไปบูรณาการกับรายวิชา
ดังกล่าว ซ่ึงหากจ าเป็นต้องตัดรายวิชาดังกล่าว หลักสูตรควร
ก าหนดให้มีชมรมหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรแทน ที่มี
ลักษณะตามที่อธิบายข้างต้น 

ปรับปรุงโดยการตัดรายวิชาการตลาด
จ าลองออกเช่นเดิม และเพิ่มกิจกรรม
เสริมหลักสู ตรในหมวดที่  4 ซึ่ ง มี
ลั ก ษ ณ ะ ก า รด า เนิ น ง า น ต าม ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตไว้  

8 ควรเพิ่มทางเลือกให้นักศึกษามากกว่ารายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด และรายวิชาสหกิจศึกษา
การตลาด เช่น รายวิชาโครงงาน 1 และรายวิชาโครงงาน 2 

รวมถึงการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศ 

ปรับปรุงโดยเพิ่มรายวิชาโครงงาน
การตลาด 1 และรายวิชาโครงงาน
การตลาด 2 ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ อาจเพิ่มหรือแทนที่รายวิชา
การตลาดบริการ ด้วยรายวิชาใหม่ เช่น รายวิชาการคิดเชิง
ระบบ รายวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือรายวิชาโลจิสติกส์ 

คงรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับเช่นเดิม เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่อง
จ านวนหน่วยกิต  
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

10 การพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรพัฒนา
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นฐานคิดตั้งแต่เริ่มเรียนและ
ตอกย้ าอย่าสม่ าเสมอ รวมถึงการก าหนดผลการเรียนรู้ควร 

เน้นให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับปรุงโดยเพิ่ มรายวิชาใหม่  คือ 
รายวิช าจรรยาบรรณ ธุ รกิ จและ
การตลาด และสอดแทรกค าอธิบาย
รายวิชาที่ มี เนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณ ในหลากหลายวิช า 
รวมถึงการก าหนดผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา  
เพื่อให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะดังกล่าว ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตไว้ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

2. คุณอนุวัฒ ละมุล 

ต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (เขตภาคใต้) บริษัท คิมเบอร์ลี่-คล๊าค ประเทศไทย จ ากัด (ศิษย์เก่า) 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เห็นด้วยและจ าเป็นอย่างยิ่ งกับการก าหนดให้รายวิชา
การตลาดดิจิทัล ให้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท าธุรกิจเปลี่ยนไปตาม
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 การพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรพัฒนา
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  

ปรับปรุงโดยเพิ่ มรายวิชาใหม่  คือ 
รายวิ ช าจรรยาบรรณ ธุ รกิ จและ
การตลาด และสอดแทรกค าอธิบาย
รายวิชาที่ มี เนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณในหลายวิชา ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตไว้ 

3 ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาการตลาดมีความสามารถด้านการขาย 
การสื่อสาร หรือน าเสนอได้ 

หลักสูตรยังคงรายวิชาศิลปะการขาย
อยู่ ใน กลุ่ ม วิ ช า เฉพ าะด้ าน เลื อ ก 
รวมถึงการก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษา
หลักสูตรการตลาดให้มีทักษะด้านการ
สื่อสาร ควบคู่กับการก าหนดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ก า รสื่ อ ส า ร  ต าม ข้ อ สั ง เก ต ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ควรเน้นการส่งเสริมให้นั กศึกษาได้ลงมือปฏิงานด้าน
การตลาดหรือการขายจริง เพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นนัก
ปฏิบัติ 

หลั ก สู ต รก าห น ดกิ จ ก รรม เส ริ ม
หลักสูตร รวมถึงการก าหนดรายวิชา
ใหม่ คือ รายวิชาโครงงานการตลาด 1 
และรายวิชาโครงงานการตลาด 2 ซึ่ง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงาน
การตลาดจริง ตามข้อสั งเกตของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตารางข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

3. คุณดวงตา ฟุ้งเกียรติ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บรษิัท เพชรน้ าใส จ ากัด (ผู้ใช้บัณฑิต) 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เห็นด้วยกับการเพิ่มหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  เพื่อ
ฝึกผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
การตลาดได้มากข้ึน 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 เห็นด้วยและจ าเป็นอย่างยิ่ งกับการก าหนดให้รายวิชา
การตลาดดิจิทัล และรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพื่อให้
รายวิชาดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตรการตลาดที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีผู้บริโภคมุสลิมมาก 
และการเติบโตของธุรกิจ/อุตสาหกรรมด้านฮาลาล รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีนิยมใช้สื่อออนไลน์มาก
ขึ้นในการสื่อสารหรือการซื้อขายสินค้า 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ทบทวนการตัดรายวิชาการตลาดจ าลอง เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่ให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติด้านการตลาด
โดยตรง ซึ่งผู้ประกอบการเจอปัญหามากในปัจจุบันว่า เด็ก
ไม่สามารถน าความรู้/ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เวลาปฏิบัติงานได้
จริง ทั้งนี้ หลักสูตรอาจก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการตลาดจริง 

ปรับปรุงโดยการตัดรายวิชาการตลาด
จ าลองเช่นเดิม และเพิ่มกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในหมวดที่ 4 ซึ่งมีลักษณะ
การด าเนินงานตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อสังเกตไว้ 

4 เห็นด้วยกับการปรับปรุงรายวิชาการจัดแสดงสินค้าและ
กิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในปัจจุบัน ลักษณะการจัดแสดง
สินค้าและกิจกรรมทางการตลาดก าลังเติบโตมากในปัจจุบัน 
และเป็นช่องทางการตลาดหนึ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ 

 

 

 

 

คงไว้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

5 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาดและรายวิชา
สหกิจศึกษาการตลาด ควรก าหนดชั่วโมงให้เท่ากันคือ 1 

เทอม และอาจก าหนดให้มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ/กลุ่มอาเซียน/ประเทศ
มุสลิม  เพื่ อ เน้ นย้ า อัตลั กษณ์ ที่ เป็ นข้อ ได้ เปรียบและ
พัฒนาการฝึกทักษะด้านภาษา รวมถึงควรก าหนดระยะเวลา
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ/สหกิจศึกษาฯ ในภาค
เรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ท างาน 

ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ สั ง เก ต ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
การตลาด ควรเน้นสร้างทักษะด้านการใช้โปรแกรม excel 

ในการท าใบเสนอราคา และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ปรับป รุ งค าอธิบ ายร ายวิช าตาม
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ การตรง
ต่อเวลา ฯลฯ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะส าคัญอันดับแรกที่
ผู้ประกอบการต้องการ 

ปรับปรุงโดยเพิ่ มรายวิชาใหม่  คือ 
รายวิช าจรรยาบรรณ ธุ ร กิ จและ
การตลาด และสอดแทรกค าอธิบาย
รายวิชาที่ มี เนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณ ในหลากหลายวิช า 
รวมถึงการก าหนดผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะดังกล่าว ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตไว้ 

8 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องลงลึกต้องธุรกิจ แต่
ส าคัญที่เค้าต้องสื่อสารได้ ดังนั้นการสอนวิชาอังกฤษใน
หมวด Gen Ed จึงเพียงพอแล้ว แต่ควรก าหนดกิจกรรมหรือ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือให้นักศึกษาอยากเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ โดยเฉพาะการออกร้านต้องเจอผู้บริโภคต่างชาติ
แน่นอน นักศึกษาควรสื่อสารให้เข้าใจได้ 
 

 

ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ สั ง เก ต ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



202 
 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

9 เห็นด้วยกับการก าหนดแผนการศึกษา 3 ปีครึ่ง เพื่อเพิ่ม
โอกาสการท างานให้แก่นักศึกษา โดยไม่กระทบต่อจ านวน
หน่วยกิต 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการบริหาร
หลักสูตร จึงจ าเป็นต้องปรับแผนการ
ศึกษาเป็น  4 ปี  ทั้ งนี้  หลักสูตรได้
ก า ห น ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า อ อ ก ฝึ ก
ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ การตลาด
และสหกิจศึกษาการตลาดในภาค
การศึกษาสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสการ
ท างานให้แก่นักศึกษา โดยไม่กระทบ
ต่ อ จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต  ต า ม ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตไว้ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 วิชาการตลาดยุคดิจิตอล ไม่ควรใส่ค าว่า “ยุค” และ
ปรับแก้ค าว่า “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทัล” ให้ถูกต้อง 
รวมถึงการเพิ่มค าอธิบายรายวิชาให้มีค าส าคัญ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) 

ปรับปรุงชื่อวิชาเป็นการตลาดดิจิทัลและ
เพิ่มค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (digital economy) 

2 วิชาการวิจัยตลาด ควรปรับให้ตรงกับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ Marketing Research เป็นวิชาการ
วิจัยการตลาด  และควรปรับส านวนการวิจัย
การตลาดในค าอธิบายรายวิชาเช่นกัน 

ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาเป็น
การวิจัยการตลาด 

3 ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 

หน่วยกิต เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป 
ลดจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
เป็น 123 หน่วยกิต 

4 หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 บรรทัดที่ 2 ที่ระบุว่า “...พบว่า 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีจ านวน...” ควร
ตัดค าว่า “ที”่ ออก เพื่อความถูกต้องของประโยค 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 เรื่องปรัชญาของหลักสูตร ที่ระบุว่า “เก่งสื่อสาร เก่ง
ไอที    มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท ากล้า
แสดงออก” ค าว่า “ไอที” ไม่ควรเขียนทับศัพท์ ให้
พิจารณาปรับเป็นค าในความหมายภาษาไทย 

ปรับป รุ งป รั ชญ าหลั กสู ต รเป็ น  “ เก่ ง
เท ค โน โล ยี  ก า ร สื่ อ ส า ร  มี ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก” 

6 โครงสร้างหลักสูตรก าหนดหน่วยกิตในรายวิชา
เฉพาะด้านเลือก 18 หน่วยกิต หรือ 6 วิชา แต่
หลักสูตรก าหนดจ านวนวิชาถึง 18 วิชา อาจส่งผล
ต่อการจัดท ามคอ.หรือไม่ 

การก าหนดจ านวนวิชาเฉพาะด้านเลือก
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ ไม่
เกิน 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ
ด้ า น เลื อ ก  อ ย่ า ง ไรก็ ต าม  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาเฉพาะ
ด้ า น เลื อ ก เห ลื อ  12 ห น่ ว ย กิ ต  ต า ม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ 3 ดังนั้น 
หลักสูตรจึงตัดรายวิชาเฉพาะด้านเลือกออก
เหลือ 12 วิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

7 ค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ทางกฎหมาย ควรเว้นวรรคระหว่างค าว่า “เช่า
ทรัพย์” และ “เช่าซื้อ” 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 ควรปรับชื่อวิชาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
( Integrated Marketing Communication) แ ล ะ
วิชาสัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Seminar 

in Integrated Marketing) ใ ห้ มี ชื่ อ ส่ ว น ท้ า ย ที่
เหมื อนกั น  เพ ราะชื่ อ วิ ช าภาษ า อั งกฤษ  คื อ 
integrated เหมือนกัน 

คงชื่ อ วิ ช าการสื่ อ สารการตลาดแบบ
ผ ส ม ผ ส า น  ( Integrated Marketing 

Communication) เช่นเดิม และปรับชื่อ
วิชาสัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ 
(Seminar in Integrated Marketing) 
เป็ น  วิ ช า สั ม ม น าท า งก า รต ล าด เชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Seminar in Created 

Marketing) พร้อมทั้งปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ทรงคคุณวุฒิ
เสนอแนะและสอดคล้องกับ       อัตลักษณ์
ของหลักสูตร 

9 แผนการศึกษาก าหนดรายวิชาที่ แสดงสัดส่วน
ระหว่างรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติคละกัน แต่มี 2 
ภาคการศึกษาที่ ไม่มีรายวิชาปฏิบัติ เลย คือ ปี
การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ปีการศึกษา
ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งบางรายวิชาสามารถปรับ
เป็นรายวิชาปฏิบัติได้ 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 

เพิ่มข้ึน 

- วิชาเฉพาะด้านบังคับ ได้แก่ พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค  การสื่ อ ส ารการตลาดแบ บ
ผสมผสาน การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

- วิชาเฉพาะด้านเลือก ได้แก่ การจัดการกล
ยุทธ์การตลาด การตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างแบรนด์ การจัดการ
การขาย 

10 ควรปรับการเขียนข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า ให้ชัดเจนและสะท้อนถึงปัญหามากข้ึน 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

11 วิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรน าเรื่อง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาเพิ่มเติมใน
ค าอธิบ ายรายวิชา  เช่น  ธุ รกิ จสี เขี ยว  (Green 

business) 

 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยเพิ่มเรื่องการจัดการธุรกิจสีเขียว ใน
ค าอธิบายรายวิชา 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

12 หลักสูตรมีแนวทางการจัดการอย่างไรให้บัณฑิตมีอัต
ลักษณ์เป็นนักการตลาดมืออาชีพ ที่เก่งสื่อสาร เก่ง
ไอที  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท ากล้า
แสดงออก ตามที่ ระบุ ในปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรควรก าหนดสัดส่วนรายวิชาที่ตอบอัต
ลักษณ์หลักสูตร เช่น การเพิ่มรายวิชาด้านไอทีใน
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก 

- ป รั บ ป รุ ง ป รั ช ญ า ห ลั ก สู ต ร ต า ม
ข้อเสนอแนะข้อ 5 และหลักสูตรมีแนว
ทางการผลิตบัณฑิตให้มี      อัตลักษณ์เก่ง
เท ค โน โล ยี  ก า ร สื่ อ ส า ร  มี ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก 
โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาโดยใช้ชั้นปีเป็นฐานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เน้นการพัฒนาทักษะความกล้า
คิดกล้าท ากล้าแสดงออก ชั้นปีที่ 2 เน้นการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 3 เน้น
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และชั้นปีที่ 4 

เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
- ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายของบาง
รายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เน้นการตอบโจทย์อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
เช่น วิชาการตลาดดิจิทั ล  การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน การสัมมนาทาง
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

13 ควรปรับค าอธิบายส่วนท้ายของรายวิชาการตลาด
ระหว่างประเทศ ที่ระบุว่า “...กรณีศึกษาการตลาด
ชายแดนใต้” ให้สอดคล้องกับชื่อวิชามากข้ึน 

เนื่องจากหลักสูตรต้องการคงไว้ซึ่ง   อัต
ลักษณ์ความเป็นจังหวัดชายแดนใต้ จึงปรับ
ค าอธิบ ายรายวิช าส่ ว นท้ าย เป็ น  “ ...
กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับการตลาดระหว่าง
ประเทศแถบชายแดนใต้” เพื่อให้สอดคล้อง
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

14 ค าอธิบายรายวิชาการตลาดบริการควรปรับปรุงการ
ใช้ค าให้สอดคล้องกับชื่อวิชา “การตลาดบริการ” 
เนื่องจากในค าอธิบายรายวิชาบางแห่งมีและไม่มีค า
ว่า “การ” เพื่อคงภาษาที่ถูกต้องไว้ 
 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

15 ค าอธิบายรายวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ
การบริการ ในเรื่องกฎหมายการท่องเที่ยว ไม่
สะท้อนการเชื่อมโยงกับรายวิชา ควรน าเรื่อง
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวมาแทน 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาเฉพาะ
ด้ า น เลื อ ก เห ลื อ  12 ห น่ ว ย กิ ต  ต า ม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ 3 ดังนั้น 
หลักสูตรจึงพิจารณาตัดรายวิชาวิชาการ
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาในเรื่องนโยบายภาครัฐในการ
ส่งเสริมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ ในรายวิชา
การตลาดบริการ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
รายวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

16 ควรเพิ่มเติมอาจารย์พิเศษ เพิ่มรายชื่ออาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์การท างาน
ในสาขาการตลาด จ านวน 4 คน 

17 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรระบุบทความที่
ได้รับการเผยแพร่หรือการตอบรับแล้วเท่านั้น ซึ่ง
หากเป็นกรณีได้การตอบรับแล้วแต่ยังไม่ตีพิมพ์ ให้
ระบุรายละเอียดวารสารที่แจ้งมากับหนังสือตอบรับ
การเผยแพร่และระบุต่อท้ายว่า (ก าลังด าเนินงาน) 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

18 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษควรจัดท าเป็น
รูปแบบวลี ตรวจสอบการใช้ semicolon (;) colon 

(:) และ full stop (.) และควรใช้ comma (,) เมื่อ
จบประโยคหรือวลี 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แก้ไขค า ดังนี้ 
- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา  3124203 

การตลาดระหว่างประเทศ เป็น  “ ...โดยเน้ น
การตลาดระหว่างประเทศกรณี ศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้” 

- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา  3124426  การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เป็น “...โดยการ
ปฏิบัติงานและการท ารายงานการฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ท า งก า ร ต ล า ด  เป็ น เว ล า ไม่ น้ อ ย
กว่า  600  ชั่วโมง…” และ “Actual operation in 

various departments,...” 

- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3124427 สห
กิจศึกษาการตลาด เป็น “...โดยการปฏิบัติงานและ
การท าโครงงานสหกิจศึกษาการตลาด เป็นเวลาไม่
น้ อ ย ก ว่ า   600 ชั่ ว โ ม ง … ” แ ล ะ  “Actual 

operation in various departments,...” 

- ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3124313 การ
จัดการผลิตภัณฑ์ และราคา เป็น  “Roles and 

responsibilities of…” และ  “..., product mix, 

product life cycle,...” 

- ในชื่อวิชารายวิชา 3124423 สัมมนาทางการ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์ เป็น “Seminar on Creative 

Marketing” 

- ในข้อ 5.3 ช่วงเวลา เป็น “ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษาที่ 4” 

 

 

ปรับปรุงตามความเหมาะสมให้สอดคล้อง
กับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

2 แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหม่
ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

- รายวิชา 3124321 โครงงานการตลาด 1  

- รายวิชา 3124422 โครงงานการตลาด 2 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 แก้ ไขการอ้างอิงบทความที่ ตีพิ มพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3”  เป็น  

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง 
และภูตรา อาแล. (2558). การพัฒนาธุรกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษา
เฉพาะกรณี ธุรกิจกลุ่มแม่บ้ านอัลอิฮซาน
อาหารแปรรูปจังหวัดยะลา ใน การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
แ ล ะน าน าช าติ  “ราช ภั ฏ วิ จั ย  ค รั้ งที่ 
3”  วันที่  20- 11  พฤษภาคม พ.ศ.  2558 

(หน้ า   248 -  255).  นครศรี ธรรมราช  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ตัดค าว่า  “ความกังวล” ในข้อ 2.3 ปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า และแก้ไขการเขียนใหม่ ทั้งนี้ การ
แก้ไขข้อความข้อ 2.3 ให้สอดคล้องเป็นไปในทาง
เดียวกันกับข้อ 2.4 กุลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหัวข้อ 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ตัดค าว่า “กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก” ในข้อ 
1.1 ปัชญาของหลักสูตร และแก้ไขการเขียนใหม่ 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 ตรวจสอบการก าหนดความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรองในตารางแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

8 แก้ไขการเขียนข้อสอบกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหมวดที่  5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การปรับปรุงรายวิชาสัมมนาทางการตลาดเชิง
สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

ที่เน้นเรื่องนวัตกรรม โดยปรับชื่อรายวิชาเป็น วิชา
สัมมนาทางการตลาดเชิงนวัตกรรม 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ตรวจทานรูปแบบการพิมพ์ ความถูกต้องของการ
เขียนค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน้าที่ซ้ าซ้อน
กัน 

ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

5 ระดับปริญญาตรี    � ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นางปวีณา  เจะอารง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

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

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว . 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน. 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). รายงาน
การวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจ            
โอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุสณี ซูสารอ. (2557-

2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่
ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ . ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์   และอับดุล
เราะห์มาน สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาหลักการตลาด ตามบริบทของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปของ Google Classroom 

Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). รายงาน

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษา
เฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธีรยุทธ มูเล็ง, ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และวุฒิชัย คงยัง. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลในประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ และกัลยรัตน์ พินิจจันทร์. (2556). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อสภาพการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 
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อัปสร อีซอ, นัทที  ขจรกิตติยา, ชมพูนุท  ศรีพ งษ์ , ปวีณ า เจะ อารง และ          
ดุษฎี นาคเรือง. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,       

ภูตราอาแล, สุธิดา เลขาวิจิตร์, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส าหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง รุซณี ซูสารอ และชรีฮาน 
ยีแว. (2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี 
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 4(1). 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2560).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(1). 

กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ , ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ      
พรหมเต็ม และ ภูตรา อาแล. (2559). ปัญหาและความต้องการเพื่อการ
พัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา . ใน      
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสู่
โลกาภิวัฒน์” วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 57-72). ภูเก็ต : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
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อัปสร อีซอ, ปวีณา  เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559).        
อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่
15-16 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 (หน้า 340-345). สงขลา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 

อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง และภูตรา อาแล. (2559). การถอด
บทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี. 3(1) : 63-82. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2559).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 
24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 235-244). ยะลา : มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา. 

สุธิดา วัฒนยืนยง, อัปสร อีซอ และปวีณา เจะอารง. (2559). อัตลักษณ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณ ฑิต  สาขาวิชาการตลาด คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง  “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล” วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 363 – 371). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง และรุซณี  ซูสารอ. (2558). การถอดบทเรียน        
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ .  ใน  Proceeding of The 3 rd YRU National and 

International Conference on Islamic Education and 

Education Development: Future and Challenges วันที่  28-29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 62-70). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

 



219 
 

 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558).       
การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจ
กลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 248-255). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ์ , ปวีณา เจะอารง และดุษฎี     
นาคเรือง. (2556). การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 
5(5) : 98-110. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ปวีณา เจะอารง (2558). การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน . 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์
ชุมชน. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง และสุธิดา วัฒนยืนยง (2556). หลักการตลาด . 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการตลาด. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดบริการ       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การตลาดทางตรง     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการตลาด    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการจัดจ าหน่าย    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา กลยุทธ์การตลาด     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการขาย    3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา การตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปะการขาย     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการการจัดซื้อ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ปี  
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

 

                                                   (ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                     (นางปวีณา  เจะอารง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    � ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นางอัปสร   อีซอ 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ         รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.ม. การตลาด 2539 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
บธ.บ. การตลาด 2532 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). รายงาน
การวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว . 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน สาและ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน. 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจ            
โอทอประดับ  5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จั งห วัดยะลา . ยะลา :        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุสณี ซูสารอ. (2557-

2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่
ชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ . ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และ        
อับดุลเราะห์มาน สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาหลักการตลาด ตามบริบทของพื้นที่สาม
จั งห วัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้ เว็บ ไซต์ ส า เร็จ รูปของ Google 

Classroom Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษา
เฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร  อีซอ. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดบูรณาการ
โดยใช้การสื่อสารแบบผสมผสาน“สร้างสรรค์สังคม” ส าหรับนักศึกษา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ์, ปวีณา เจะอารง และดุษฎี นาค
เรือง. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การสื่ อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา . ยะลา :     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,       

ภูตราอาแล, สุธิดา เลขาวิจิตร์, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส าหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง รุซณี ซูสารอ และชรีฮาน 
ยีแว. (2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี 
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 4(1). 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2560).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(1). 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). อัต
ลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 
15-16 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 (หน้า 340-345). สงขลา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 

นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา , เวคิน วุฒิวงศ์ และดุษฎี  
นาคเรือง. (2559). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย
จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” วันที่  24-26 เมษายน พ.ศ. 2559  

(หน้า 714-722). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง และภูตรา อาแล. (2559). การถอด
บทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี. 3(1) : 63-82. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2559).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”  
วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 235-244). ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

สุธิดา วัฒนยืนยง, อัปสร อีซอ และปวีณา เจะอารง. (2559). อัตลักษณ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณ ฑิต  สาขาวิชาการตลาด คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง  “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล” วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 363 – 371). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2558). การถอดบทเรียนการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ .  ใน  Proceeding of The 3 rd YRU National and 

International Conference on Islamic Education and 

Education Development: Future and Challenges วันที่  28-29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 62-70). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558).       

การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจ
กลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 248-255). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
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อัปสร  อีซอ. (2557). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการโดยใช้การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน “สร้างสรรค์สังคม” ส าหรับนักศึกษาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 1(2) : 45-56. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ์ , ปวีณา เจะอารง และดุษฎี     
นาคเรือง. (2556). การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 
5(5) : 98-110. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
อัปสร  อีซอ. (2555). การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน. เอกสารประกอบการ

สอนรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร  อีซอ. (2555). การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน . เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน. 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี    19   ปี  
  ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  พฤติกรรมผู้บริโภค    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  กลยุทธ์การตลาด     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการการขาย    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  ศิลปะการขาย     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การวิจัยการตลาด    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การศึกษาอิสระ     3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ปี  
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

 

 

    (ลงชื่อ).................................................................เจ้าของประวัต ิ

                                                                  (นางอัปสร   อีซอ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    � ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นายภูตรา อาแล 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ บธ.ม. การจัดการการตลาด 2548 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ บธ.บ. การบริหารอุตสาหกรรม 2545 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). รายงาน
การวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว . 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ ม ใน เขตเทศบาลนครยะลา จั งหวัดยะลา . ยะลา :        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 



228 
 

 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจ            
โอทอประดับ  5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จั งห วัดยะลา . ยะลา :        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษา
เฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,       

ภูตราอาแล, สุธิดา เลขาวิจิตร์, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส าหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่  3 
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ , ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ      
พรหมเต็ม และ ภูตรา อาแล. (2559). ปัญหาและความต้องการเพื่อ     
การพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ใน  
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สู่โลกาภิวัฒน์” วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 57-72). ภูเก็ต : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา  เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559).        
อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  
วั น ที่  15-16 สิ งห าค ม   พ .ศ . 2559 (ห น้ า  340-345). ส งข ล า  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง และภูตรา อาแล. (2559). การถอด
บทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี. 3(1) : 63-82. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). การ
พัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่ม
แม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 248-255). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ภูตรา อาแล. (2559). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี    10   ปี  
  ชื่อวิชา การท างานเป็นทีม       3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารธุรกิจเบื้องต้น               3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  องค์การและการจัดการ                       3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจ                            3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  หลักบริหารธุรกิจ                                           3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการวิจัย     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ปี  
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 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

 

      

     ลงชื่อ........................................................เจ้าของประวัติ 
                                                                 ( นายภูตรา  อาแล ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    � ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา   การตลาด 
2. ช่ือ – สกุล                      นางสาวชรฮีาน ยีแว 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ         อาจารย ์

4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท International Islamic 

University Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 

M.M. - 2556 

ปริญญาตรี International Islamic 

University Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 

B.B.A. - 2554 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ ม  ใน เขตเทศบาลนครยะลา จั งห วัดยะลา . ยะลา :         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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6.2   บทความ (ถ้าม)ี 
ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,       

ภูตราอาแล, สุธิดา เลขาวิจิตร์, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส าหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง รุซณี  ซูสารอ และชรีฮาน 
ยีแว. (2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี 
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 4(1). 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี  

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี  1 ปี  
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  หลักการตลาด     3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ป ี

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 

 

 

                                                  (ลงชื่อ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                  (นางสาวชรีฮาน ยีแว) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    � ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นางสาวสุธิดา เลขาวิจิตร์   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์   
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง บธ.ม. การตลาด 2550 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศศ.บ. การตลาด 2543 

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1 งานวิจัย 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). รายงาน
การวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ ม ใน เขตเทศบาลนครยะลา จั งหวัด ยะลา. ยะลา :        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจ
โอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุล
เราะห์มาน สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาหลักการตลาด ตามบริบทของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปของ Google Classroom 

Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). รายงาน

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษา
เฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,       

ภูตราอาแล, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผ้าส าหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่  27 ประจ าปี 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 
วันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา  เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559).        
อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 
15-16 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 (หน้า 340-345). สงขลา : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 

อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง และภูตรา อาแล. (2559). การถอด
บทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี. 3(1) : 63-82. 
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สุธิดา วัฒนยืนยง, อัปสร อีซอ และปวีณา เจะอารง. (2559). อัตลักษณ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณ ฑิต  สาขาวิชาการตลาด คณ ะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง  “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล” วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 363 – 371). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). การ
พัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่ม
แม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3” 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หน้า 248-255). นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สุธิดา เลขาวิจิตร์. (2560). หลักการตลาด . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

หลักการตลาด. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี    4   ปี  
ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดบริการ       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การตลาดทางตรง    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการการจัดจ าหน่าย   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  กลยุทธ์การตลาด     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการการขาย    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา   การตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคม    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด   3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ปี  
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

                        
 

 

                                                   (ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                (นางสาวสุธิดา  เลขาวิจิตร)์ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    5 ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นายศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ         รองศาสตราจารย์   
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รป.บ.  รัฐประศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2530  

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสยาม บธ.ม.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 2535  

ปริญญาเอก Central Luzon State 

University  

Ph.D  Organization  Management  2541  

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1 งานวิจัย 

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2535).การศึกษาทัศนคติขิงผู้บริโภคที่มีต่อ
การเลือกใช้ผงซักฟอกกับเครื่องซักผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร.ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (1998). Status and problems of 

Rubber Farming in Yala Province as Affected by Indonesia 

Malaysia Thailand Growth Triangle Projects.  ย ะ ล า  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2543).การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อ
การใช้บริการร้านค้าปลีก เซเว่น-อีเลฟเว่นในเขตสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิ วาส). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2544).การศึกษาสถานภาพและปัญหา
เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สตูล ที่ มีผลกระทบต่อโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ไทย.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ.(2548).การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลยุทธ์
ทางการตลาดที่เหมาะสมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ยะลาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง.ยะลา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.   

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2552).ส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของเกษตรกรชาวสวนยางที่ มีความสัมพันธ์กับผลผลิต
ยางพาราในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ).
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2553).สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มยางพาราเพื่อการแข่งขันของเกษตรกรชาวสวน
ยางในเขตห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2554).การบรูณาการกลยุทธ์การตลาด
เพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง. ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.  

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ. (2555). แนวโน้มปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมยางในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส. ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฎิภักดี และ นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2559). 
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 31(3), 1-8. 
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6.2 บทความ (ถ้ามี) 
สุดใจ พรหมตรัง, อุมาพร เชิงเชาว์, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2560). ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกในเขต เทศบาลนครยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วันที่ 26 
พฤษภาคม 2560. 

ซัยนุบดิน จินตรา, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ และฐาน
กุล กุฎิภักดี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไร
กับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดหมวด
พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งท่ี 3. 
ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. 

ณิชากร นิดคง, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ และศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2560). 
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย 
ครั้งที่ 3. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ศิษฎธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2550). กลยุทธ์การตลาด. คณะวิทยาการจัดการ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 ศิษฎธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2553). การบริหารการตลาด. คณะวิทยาการจัดการ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ศิษฎธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2555). การจัดการการตลาด. คณะวิทยาการจัดการ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี    20   ปี  
ชื่อวิชา การจัดการการตลาด       3(3-0-6) นก. 
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. 
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ชื่อวิชา  การตลาดการบริการ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  กาจัดการการจัดจ าหน่าย    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   กลยุทธ์การตลาด     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การจัดการการขาย    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด   3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท 5 ปี  
 ชื่อวิชา การจัดการตลาดระหว่างประเทศ   3(3-0-6) นก. 
 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาค้นควา้อิสระ 

ปิยะดา มณีนิล. (2554). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อผู้ปกครองใน
การเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครยะลา . การค้นคว้า
อิสระปริญญ าบริหารธุรกิ จมหาบัณ ฑิ ต  คณ ะวิทยาการจัดการ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นัฐวดี แดงอินทร์. (2555). ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ
การใช้บริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ . การ
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ธนัญญ า อักษรภักดิ์ . (2554). กลยุทธ์ การตลาด เพื่ อการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการร้านขายยาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส). การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ชณัฐดา แก่นแก้ว. (2554). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการ ใช้บริการร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดปัตตานี . 
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

การเกษร์  แก้วเทพา. (2555). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจปั๊มน้ ามันในเขต 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อรนงค์ บุญวัน. (2554). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าหนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนราธิวาส. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.  

ละออ มามะ. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อร้านค้าปลีกกับส่วน
ประสมการตลาด และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนครยะลา. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา.  

ประชา ศิริไชย.(2554).ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ร้านเซเว่นอีเลพเว่นในเขตจังหวัดยะลา.การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

ปราณี ชูมณี. (2555). ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลา. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.  

วรรณา ชูประดิษฐ์ . (2555). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
กรมธรรม ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา. การ
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ชณัฐดา แก่นแก้ว. (2555). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการ ใช้บริการร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดปัตตานี . 
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  



242 
 

 

กฤษณพร แซ่ซื่อ. (2555). ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ต่อการซื้อ เครื่องส าอางในเขตเทศบาลนคร . การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

กรรยาณี คามา. (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ . การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

สุ ธิด า อุสตัส . (2554). กลยุทธ์ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ
ผู้ประกอบการขายกรงนกหัวจุกใน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
(นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) . 
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

มลฑาทิพย์ แวโด. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการซื้อรถยนต์
กระบะมือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อันธิการ สายสินธุ์. (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการห้องเช่าในเขตเทศบาลนครยะลา  . การ
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

จิรฐา ผ่องใส. (2555). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ บริการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา. 
การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

สุภาพร กาลรักษ์. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของธุรกิจร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลนครยะลา.การค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิริณา หลักทรัพย์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านมินิมาร์ทในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด



243 
 

 

ชายแดนภาคใต้ . การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อ าไพวรรณ สุวรรณชาตรี. (2554). ทัศนคติที่มีต่อการตลาดเพื่อสังคมของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยว. การค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศิริณา หลักทรัพย์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคร้านมินิมาร์ทในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ . การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุมาลี  ยอดคง . ( 2557 ) . การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการ
ลงทุ นของผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จร้ านซ่ อมและจ าหน่ ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( ยะลา 
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(AEC) ในเขตพื้นที่ สามจั งห วัดชายแดนภาค ใต้  (ยะลา ปั ตตานี 
นราธิวาส). วารสารสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา , 3(9) : เดือน กันยายน - 
ธันวาคม 2558. 

ฮันนาน กาหลง. (2559). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ มีต่ออาหารไทยส าเร็จรูปในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  5. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน  2559. 

ปียะภพ สุขะพัฒน์. (2559). ปัจจัยในการเลือกลงทุนประกอบธุรกิจเสื้อผ้ามือ
สองของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับประชม
คมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC). ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วั น ที่  24-26 เมษ ายน 
2559. 

สุธาสินี  มาถนอม. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมใน
พื้ นที่  5 จั งห วัดชายแดนภาคใต้  (สตู ล  สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส). ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 2559. 
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นาซือรี เต๊ะกาแซ. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส). ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 
2559. 

แอ สาเหาะ. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ธุรกิจร้าน จ าหน่ายก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC). ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-
26 เมษายน 2559. 

สุขบูรีย๊ะห์ กาจิ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ในธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC).   ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 
2559. 

ธัญรัตน์ ศรีสงค์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุน
ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา).   ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 
24-26 เมษายน 2559. 

ทัศนีวรรณ ภู่พงศ์ไพบูลย์. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจาก
การลงทุนของ ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส). ในการประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 
2559. 
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อธิพร สมจิตต์. (2559). การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 
เมษายน 2559. 

 

 

 

                                                   (ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                (นายศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 5 ระดับปริญญาตรี    5 ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชา การตลาด 

2. ชื่อ – สกุล                     นายนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์   
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บธ.บ.  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 2532  

ปริญญาโท  West Coast University, USA  MBA.  Master of Business 

Administration (Marketing) 
2537  

ปริญญาเอก The Institute of 

International Studies at 

Ramkhamhaeng University  

Ph.D.  Business Administration  2550  

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1 งานวิจัย 

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2547). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ. (2548). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดยะลา. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    
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นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2548). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดนราธิวาส. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2548). โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเอื้ออาทรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส). ยะลา 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่ วคุณูปการและคณะ (2548). การศึกษาการเลี้ยงสัตว์ และการแปร
รูปเนื้อสัตว์  เพื่อป้อน อุตสาหกรรม อาหารฮาลาลใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้.  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2548). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนผสม
ทางการตลาดอาหารฮ ลาลจากแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส. ยะลา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการและคณะ (2549). โครงการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดนราธิวาส. 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2549). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพัทลุง.  ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดยะลา.  ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดนราธิวาส. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพัทลุง. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยง
การตลาดเครือข่าย ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    
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นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการสร้างผู้ประกอบการเยาชน
ชายแดนภาคใต้เฉลิมพระเกียรติวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา.  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550) . โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550). โครงการจัดตั้งเครือข่ายสี่อส่งเสริม 
SMEs จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการและคณะ (2550) . โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี พ.ศ. 2550. 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, ฐานกุล กุฎิภักดี และ นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2559). 
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 31(3), 1-8. 

 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ซัยนุบดิน จินตรา, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ และฐานกุล 

กุฎิภักดี.  (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์น วิจัย ครั้งที่ 3. ณ วิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น จังหวัดตาก วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. 

ณิชากร นิดคง, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ และศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. (2560). 
การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย 
ครั้งที่ 3. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. 

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 - 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี    20   ปี  
ชื่อวิชา การจัดการการตลาด       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  หลักการตลาด     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  บริหารการตลาด     33-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท 5 ปี  
 ชื่อวิชา แผนธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา กลยุทธ์ทางธุรกิจและการวิเคราะห์การแข่งขัน 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3(3-0-6) นก. 
 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
7.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาค้นควา้อิสระ 

กฤษณพร แซ่ซื่อ.  (2555). ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ต่อการซื้อ  เครื่องส าอางในเขตเทศบาลนครยะลา  . การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

แวอาแซ สาอะ.  (2555) . การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากกรลงทุน
ของผู้ประกอบการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ( ยะลา ปัตตานี นราธิวาส). การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

กามารอซามัน หะยีสะมะแอ. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจาก
การลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ฐานิดา เดือนจ ารูญ. (2555). ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตลาดชุมชนใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ .  การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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รูซีตา  แซ. (2555). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีต่อการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดยะลา. การค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.  

อิสมะแอ หะยีสาและ. (2555 ). การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจฮัจญ์เขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ( 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) . การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะวิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

วิชชุลดา อาทรกิจ. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุน
ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดยะลา เฉพาะกรณีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย (Clean food taste) ปี 2554. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

วัลภา พรหมแก้ว. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการน าเที่ยวในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส). การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นิลวรรณ ด านิล. (2557) . การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายข้างแกงในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส). การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา.  

อุไร  มากจงดี . (2557) . การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุน
ของผู้ ประกอบการ ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ).  การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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ลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายเครื่องส าอางในเขตพื้นที่ ๕จังหวัด
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สุจิรา พิทักษ์แทน. (2557) . การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส). การค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

วัทธิภา จงดี. (2557) . การจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) . การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยากร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศุนิสา เจะแวมาแจ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารุในการท าก าไรกับ
อัตรา ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของธนาคารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน 2559. 

 

7.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ยุทธพงศ์  นากรักษา . (2556) . กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี). 
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ฮันนาน กาหลง. (2559). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ต่ออาหารไทยส าเร็จรูปในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันที่ 24-26 เมษายน 2559. 
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ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส). ในการประชุม
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2559. 

แอ สาเหาะ. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนของ
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