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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข3อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
: Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย?อ (อังกฤษ)

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

3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม?นอยกว?า 130 หน?วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป_
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช3ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย
5.4 การรับเข3าศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาไทย หรือ นัก ศึก ษาต?า งประเทศ ที่ส ามารถสื่อสารภาษาไทยไดเปaน อย?า งดี
ซึ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท? า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.รับรอง
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.6 การให3ปริญญาแกผู3สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต?อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
เปdดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป_การศึกษา 2560
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ค วามพรอมเผยแพร? คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ ในป_การศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได3หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยตลาด/นักการตลาด/นักจัดซื้อและจัดการสินคา
8.2 พนักงานลูกคาสัมพันธ1/พนักงานบริหารงานขาย
8.3 นักสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจํา ตัวบั ตรประชาชน ตํ าแหนง และคุณ วุฒิก ารศึ กษาของอาจารยH
ผู3รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นางสาวศรัณยา นาคแก3ว
ตําแหน?งทางวิชาการ ผูช?วยศาสตราจารย1
คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย1
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร1)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เลขประจําตัวบัตรประชาชน X XXXX XXXXX XX X
9.2 นางภัทรินทรH มรรคา
ตําแหน?งทางวิชาการ อาจารย1
คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยแม?โจ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน X XXXX XXXXX XX X
9.3 นางปIยาภรณH ณ ตะกั่วทุง
ตําแหน?งทางวิชาการ อาจารย1
คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ด.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
เลขประจําตัวบัตรประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ป1ที่สําเร็จการศึกษา
2539
2532

ป1ที่สําเร็จการศึกษา
2545
2540

ป1ที่สําเร็จการศึกษา
2559
2553
2549

4

9.4 นายศรายุธ ทองหมัน
ตําแหน?งทางวิชาการ อาจารย1
คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1

ป1ที่สําเร็จการศึกษา
2556
2554

เลขประจําตัวบัตรประชาชน X XXXX XXXXX XX X
9.5 นางสาวนันทHธิดา ศิริกุล
ตําแหน?งทางวิชาการ อาจารย1
คุณวุฒิ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บช.บ.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย1

ป1ที่สําเร็จการศึกษา
2550
2546

เลขประจําตัวบัตรประชาชน X XXXX XXXXX XX X
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. สถานการณHภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปJนต3องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณHหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห? ง ช า ติ ฉ บั บ ที ่ 1 2 ( พ . ศ . 2 5 6 0 -2564)
ใหความสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาประเทศใหเกิ ด ความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระดั บโลกมากขึ้ น ตลอดทั้ งความกาวหนาทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเครื อ ข? า ยอิ น เตอร1 เ น็ ต
ส? งผลกระทบในทุ กดานของการดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย1 บ นโลกนี้ ในการบริ ห ารจั ด การประเทศ
เพื่ อ ใหสามารถแข? ง ขั น ในเวที โ ลก ผู บริ ห ารประเทศจึ ง ตองตระหนั ก ถึ ง แนวโนมที่ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื อ ข? า ยอิ น เตอร1 เ น็ ต จะเปลี่ ย นโลกนี้ ไ ปสู? โ ลกดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไปสู ? ค วามมั ่ ง คง มั ่ ง คั ่ ง และยั ่ ง ยื น แนวโนมการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อ นบานจะมี ผ ลต? อ ทิ ศ ทางการวางแผนพั ฒ นาดานโครงสรางพื้ น ฐาน
ของประเทศไทย การเปdดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ
หลายประการต?อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การเปdดเสรีทางการคา
กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแลว ผู ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย? อ มตองปรั บ ตั ว เพื ่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภาพและรู ป แบบธุ ร กิ จ มาตรฐานของอุ ต สาหกรรม
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ตลอดจนสิ น คาที่ เ ปa น มิ ต รต? อ สิ่ ง แวดลอมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต? อ สั ง คม/ชุ ม ชนมากขึ้ น
ตลาดเงิน ตลาดทุ น และเศรษฐกิ จ โลกยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะผั น ผวนตลอดช? ว งแผนฯ ฉบั บ ที่ 12
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ, 2558) ส?งผลใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จําเปaนตองมีการเตรียมความพรอมสรางบุคลากรที่มีความรู ทักษะ ความสามารถกาวทันต?อเหตุการณ1
ที่เ ปลี่ ย นแปลงดั งกล? าว จึ งจํา เปaน ตองมี การปรั บปรุ งหลั กสู ต รการเรี ยนการสอนใหเหมาะสมกั บ
สถานการณ1สิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหนักศึกษามีองค1ความรู ทักษะกระบวนการคิด
วิ เ คราะห1 แ ละตั ด สิ น ใจ โดยการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหทั น สมั ย มี ก ารนํ า ความรู จากงานวิ จั ย และ
กรณีศึกษามาใชประกอบและประยุกต1ใชในการเรียนการสอน
11.2 สถานการณHหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒนาประเทศเพื่ อเขาสู?ประชาคมอาเซียน ก?อใหเกิดการผสมผสานทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมเปaนสิ่งที่กําหนดความเชื่อถือ ค?านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม
บุคคลในสังคมจะรับสิ่งต?างๆ โดยไม?รูตัว และจะกําหนดความสัมพันธ1ของตนเองต?อสถาบันทางสังคม
และบทบาทในสั ง คม สิ่ ง แวดลอมทางวั ฒ นธรรมมี ผ ลกระทบต? อ การตั ด สิ น ใจทางการตลาด
การเปลี่ยนแปลงค?านิยมในวัฒนธรรมย?อมส?งผลต?อวิถีชีวิต ความเชื่อและการบริโภคของประชาชน
ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบล้ําสมัยที่เขามามีบทบาทมากขึ้น สังคมเกิดการรวมตัวทางกายภาพและ
ทางความคิด สังคมจึงเริ่มมีอิทธิภาพสูงต?อโลกของธุรกิจ ดังนั้นทุกธุรกิจการคาจึงตองยอนกลับไปที่
การตอบสนองต?อสังคม ความเปaนเลิศในตัวคุณสมบัติของสินคาไม?ไดเปaนสิ่งยืนยันว?าธุรกิจจะชนะอีกต?อไป
แต?กลับกลายเปaนความรักและความศรัทธาที่ธุรกิจสรางใหกับสังคมที่จะมีอิทธิพลต?อการเลือกใชสินคา
ของธุ รกิ จนั้ นเพิ่ มมากขึ้ น ฉะนั้นกลยุ ทธ1 แนวคิ ดการตลาดเพื่ อสรางการยอมรับจากสังคมจึ งกลายเปa น
กลยุทธ1หลักในยุคนี้ เช?น ความรับผิดชอบต?อสังคมขององค1กรธุรกิจ, เครือข?ายการตลาดเพื่อสังคม,
การตลาดดิจิทัล หรือ แนวอนุรักษ1สิ่งแวดลอมต?างๆ เปaนตน
นอกจากนั้ นความเจริ ญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่รวดเร็ วส? งผลใหเกิดการ
เปลี่ย นแปลงในรูป แบบการผลิต และการคาที่มีก ารใชเทคโนโลยีม าเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต
ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม?ทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล จะทําใหความสามารถในการแข?งขันลดลง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะส?งผลกระทบซ้ําเติมต?อสถานการณ1ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมี ความรุ นแรงมากขึ้ น ขอตกลงระหว? างประเทศเกี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
จะทวีความเขมขนและเปaนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปล?อยกiาซเรือน
กระจกภายใตกระแสการแข?งขันทางการคา ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกส?งผลใหมีทั้งโอกาส
และความเสี ่ ยงต? อวิ ถี ชี วิ ต ทั ศนคติ และความเชื่ อในสั งคม ตลอดจนความสั มพั นธ1 ระหว? างบุ คคล
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กระบวนการเรี ยนรู และพฤติ กรรมการบริ โภคของคนในประเทศ ดวยเหตุ นี้ ทางสาขาวิ ชาการตลาด
จึงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเพื่อก?อใหเกิดความไดเปรียบ
ทางการแข?งขันอย?างยั่งยืน ตลอดทั้งปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพภายใตบริบทของชุมชน สังคมและทองถิ่น
12. ผลกระทบจาก ข3อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข3องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ1ภายนอกจึงจําเปaนตองพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพภายใตบริบท
ของชุมชน สังคมและทองถิ่น สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ตลอดทั้งปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั กสู ต รในการผลิ ต บั ณฑิ ต บริ หารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการตลาดที่ มี ความรู และมี ทั กษะ
ทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม รอบรูและชํานาญการประยุกต1ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหสามารถ
พั ฒ นาตนสู? การเปa นบั ณฑิ ต ที่ ดี ที่ ต ระหนั กต? อความรั บ ผิ ดชอบต? อสั งคมทองถิ่ น และประเทศชาติ
มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามความตองการของตลาดแรงงาน
12.2 ความเกี่ยวข3องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปaนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐาน
แห?งความรับผิดชอบต?อสังคม เปaนไปตามวิสัยทัศน1คือเปaนสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในทองถิ่น
ใหบริ ก ารทางการศึ ก ษาและวิ จั ย ที่ มี คุณ ภาพ โดยมุ? ง เนนการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต การท? อ งเที่ ย ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการตลาด มุ?งเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการตลาด
เพื่อพัฒนาทองถิ่นในกลุ?มจังหวัดชายฝklงอันดามันและประเทศ พรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต?อสังคมสอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13. ความสัมพันธHกับหลักสูตรอื่นที่เปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ไดแก? กลุ? มวิ ชาคณิ ตศาสตร1 วิ ทยาศาสตร1 และเทคโนโลยี กลุ? มวิ ชา
สั งคมศาสตร1 กลุ? ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร1 กลุ? ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร กลุ? ม วิ ช าเฉพาะ ไดแก?
กลุ?มวิชาเอกบังคับ กลุ?มวิชาเอกเลือก กลุ?มวิชาภาษาต?างประเทศ กลุ?มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปIดสอนให3ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
- 7354101 หลักการตลาด
- 7354212 พฤติกรรมผูบริโภค
- 7354303 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
- 7354315 การตลาดเชิงกิจกรรม
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ใหมีการร?วมหารือระหว?างผูสอนรายวิชาที่สอนโดยมีคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นๆ
เพื่อใหไดเนื้อหาความรู ทักษะในการจัดการการตลาด
13.3.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะผูบริหารคณะวิทยาการจัดการทําหนาที่
กํ า กั บ ดู แ ล โดยประสานงานกั บ สํ า นั ก ส? ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นในการจั ด ตารางเรี ย น
ตารางสอบ และความสอดคลองกับ มาตรฐานผลการเรีย นรู ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ
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หมวดที่ 2 ข3อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคHของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางดานการตลาดดวยการเรี ย นรู เชิ ง ประจั ก ษ1 สรางคุ ณ ค? า เชิ ง สรางสรรค1
บูรณาการความรูอย?างเปaนระบบ ในโลกยุคดิจิทัลดวยความรับผิดชอบต?อสังคม
1.2 ความสําคัญ
สังคมโลกจากเดิมอยู?ในสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) มาสู?โลกในสังคมฐานความรู
(Knowledge Based Society) และปk จ จุ บั น กํา ลั งกาวเขาสู?โ ลกยุ คหลั งสั งคมฐานความรู
(Post Knowledge Based Society) ซึ่งจะมีผ ลต?อวิถีการทํา งาน แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือแมแต?
วิถีชีวิตของคนในสังคมจะเห็นว?าโลกไดเปลี่ย นโครงสราง โครงสรางของการเปลี่ย นแปลงนั ้น
มีพ ลัง ขั บเคลื่ อนที่ สํ าคั ญ คื อ กระแสโลกาภิ วั ตน1 ซึ่ งเปลี่ ยนจากความสั มพั นธ1 จากแนวตั้ ง (Vertical
Tied Up) เปaนความสัมพันธ1ในแนวนอน (Horizontal Tied Up) ระหว?างรัฐต?อรัฐ เอกชนกับเอกชน
และความสั ม พั น ธ1 ข องภาคประชาชนดวยกั น ในรู ป แบบต? า งๆรวมถึ ง เครื อ ข? า ยทางสั ง คม
ดวยการเปลี่ยนแปลงดังกล?าว ถามองในมิติของการทําธุรกิจ การสรางมูลค?าเพิ่ม (Value Creation)
เปลี่ยนไป สังคมโลกเปdดกวางมากขึ้น มีพลวัตมากขึ้น มีการเชื่อมต?อกันมากขึ้น เมื่อโครงสรางเปลี่ยน
ภายใตกระบวนทั ศน1 ที่เปลี่ย น สิ่งที่ต ามมาก็ คือ 1) ธุร กิจ สํ าคั ญๆ ในระดั บประเทศเริ่ มลดนอยลง
เพราะส?วนใหญ?จะมีมุมมองที่มุ?งไปสู?ธุรกิจระดับโลก มีห?วงโซ?อุปทาน ที่ขามพรมแดนระหว?างประเทศ
และใหบริการลูกคาไดทั่วโลก 2) ฐานแรงงานและฐานลูกคาที่เคยรวมเปaนกลุ?มกอนจะแตกต?างกัน
ออกไป ส? งผลใหผู บริห ารตองมีค วามสามารถที ่จ ะใชประโยชน1จ ากความหลากหลายที ่มีอ ยู?
รวมทั้งทําตลาดสินคาอย?างครอบคลุมทุกตลาด 3) มาตรฐานเรื่องคุณภาพตองใชกับสินคาและบริการ
ทุกอย?างไม?จํากัดเฉพาะสินคาหรูหรา และคุณภาพเกิดจากการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
มากกว?าจะเกิดจากการสรางแผนกควบคุมคุณภาพ 4) เดิมการบริหารจัดการทางธุรกิจไม?ไดใส?ใจ
ปkญหาดานสิ่งแวดลอม ปkจจุบันตองทบทวนพิจารณาถึงความรับผิดชอบในดานสิ่งแวดลอมจากวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ1 จะเห็นไดว?า การบริหารจัดการที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองปรับตัวใหเขากับ
ความทาทายในระเบียบใหม?ของโลกยุคใหม? ซึ่งต?างกับโลกใน 20 ป_ที่ผ?านมาอย?างสิ้นเชิง ผูบริหาร
หรื อผู จัด การตองมีมโนภาพมองเห็ นระบบความสั มพั นธ1 ที่แผ?รั ศมี กระจายออกจากบริ ษัทของตน
ไปหาบริษัทอื่นๆ ในห?วงโซ?มูลค?าของตนเองตองมีความพรอมในเรื่องของการที่จะตั้งรับและรุกตาม
ช? ว งจั ง หวะเวลา ซึ่ ง เปa น ศาสตร1 แ ละศิ ล ปy ท างการจั ด การที่ ส าขาวิ ช าการตลาด มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรมนุ ษ ย1 ท าง
การตลาด เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองค1กร ใหเปaนองค1กรคุณภาพ มีศักยภาพความสามารถในการ
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แข?งขัน จึงไดปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และศักยภาพใหกับตลาดแรงงาน
1.3 วัตถุประสงคH
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทางดานการตลาด สนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในระดับทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหมี ภ าวะผู นํ า มี คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณทางการตลาดและ
มีความรับผิดชอบต?อสังคม
1.3.3 เพื ่อ ผลิต บัณ ฑิต ใหมีทั กษะวิ ชาชี พทางการตลาด สามารถนํ าความรู ทางวิ ชาการ
ไปประกอบอาชีพและบูรณาการในการดําเนินชีวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว?าจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน 5 ป_
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธH

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม?

1.1 มีเครือข?ายความร?วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต?างๆ ผูใชบัณฑิต
ศิษย1เก?า เพื่อกําหนดแนวทาง
การปรับปรุงหลักสูตร

ตัวบงชี้
- จํานวนมหาวิทยาลัยที่เขาร?วมเครือข?าย
จํานวน 6 มหาวิทยาลัย
- สถานประกอบการของผู ใชบั ณ ฑิ ต
ไม?ต่ํากว?า 5 แห?ง
- ศิ ษ ย1 เ ก? า ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเขาร? ว ม
โครงการยอนหลัง 5 ป_
หลักฐาน
- โครงการสัมมนาเครือข?ายความร?วมมือ
คณะวิ ท ยากรจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร1ภาคใต
- เขาร?วมเปaนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ1
หลักสูตรและร?วมเปaนวิทยากร
- ฐานขอมูลของผูใชบัณฑิต
- โครงการสัมมนาวิชาชีพทางการตลาด
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธH

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2.พั ฒนาหรื อปรั บปรุ งหลั กสู ตร
ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหทัน
ต? อการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี
และความตองการของตลาดแรงงาน

2.1 บูรณาการองค1ความรูเพื่อให
นักศึกษานําไปปฏิบัติไดจริง
2.2 กําหนดรายวิชาใหม?ที่พัฒนา
ศั ก ยภาพและความสามารถ
ทางดานวิชาชีพ

ตัวบงชี้
- จํานวนรายวิชาที่นํามาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนอย?างนอยภาคเรียนละ
1 รายวิชา
- เพิ่มรายวิชาใหม?จํานวน 7 รายวิชา
หลักฐาน
- มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่บูรณา
การกั บการเรี ยนการสอน เช? น จริ ยธรรม
ทางธุ ร กิ จ การฝz กประสบการณ1 วิ ช าชี พ
การวางแผนการตลาด
- รายวิชาใหม?ในหลักสูตรปรับปรุง

3.พัฒนาคณาจารย1ตามหลักเกณฑ1 3.1 มีแผนการสนั บสนุนการทํ า
มาตรฐานหลักสูตร
ผลงานวิชาการ การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก?สังคม
3.2 มี ก ารสนั บ สนุ น ใหศึ กษา
ต?อในระดับปริญญาเอก

ตัวบงชี้
- อาจารย1ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน?งทาง
วิชาการ
- มีอาจารย1ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก
- มีผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร?
หลักฐาน
- จํานวนผูช?วยศาสตราจารย1
- จํานวนอาจารย1ที่จบปริญญาเอก
- งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร?
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธH

4.พัฒนาสิ่งสนับสนุนและจัดหา 4.1 สํ ารวจความพึ งพอใจของ
อุ ป กรณ1 ก ารจั ด การเรี ย นการ นักศึกษาและผูสอน ที่เกี่ยวของ
สอนอย?างพอเพียง
กั บ วั ส ดุ อุ ปกรณ1 การจั ด การ
เรียนการสอน
4.2 จั ด ทํ า แผนงบประมาณ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
- สํารวจความพึงพอใจอย?างนอยป_ละ1ครั้ง
- จํานวนครั้งในการสํารวจไม?นอยกว?า 1 ครั้ง
ต?อ 1 ป_การศึกษา
หลักฐาน
- รายงานผลการสํารวจ
- จํานวนอุปกรณ1สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร3างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค 1 ป_การศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ไดแก? ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
โดย 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม?นอยกว?า 15 สัปดาห1
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร3อน
มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน?วยกิต โดยมีสัดส?วนเทียบเคียงไดกับภาคเรียนปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท?า
2.2.2 ผ? า นการสอบคั ด เลื อ กตามเกณฑ1 ข อง สกอ. หรื อ ผ? า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ1 ข อง
มหาวิทยาลัย
2.2.3 เปaนผูมีบุคลิกภาพดี
2.2.4 สุขภาพสมบูรณ1ทั้งร?างกายและจิตใจ ไม?เจ็บป|วยหรือเปaนโรคติดต?อรายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เปaนอุปสรรคต?อการศึกษา
2.2.5 เปaนผูมีความประพฤติดี
2.2.6 มีคุณสมบัติอื่นครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข3า
2.3.1 นั ก ศึ ก ษามี พื้นฐานความสามารถทางภาษาต? างประเทศไม? เท? ากั น และยั งไม? สามารถ
สื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานไดอย?างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษาบางคนมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม?สอดคลองกับลักษณะของการเปaนนักการตลาด
2.3.3 นักศึกษาบางคนขาดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค1ผลงาน
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2.4 กลยุทธHในการดําเนินการเพื่อแก3ไขปMญหา / ข3อจํากัดของนักศึกษาในข3อ 2.3
ปMญหาของนักศึกษาแรกเข3า

กลยุทธHในการดําเนินการแก3ไขปMญหา

1. นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความสามารถทาง
ภาษาต? างประเทศไม? เท? ากั น และยั งไม?
สามารถสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานไดอย?าง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

จั ด ทดสอบความสามารถทางภาษา เพิ่ ม รายวิ ช า
เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพทางดานภาษาต?า งประเทศ หรื อ
กํ า หนดตารางเวลาใหนั กศึ กษาฝz กฝนความสามารถ
ภาษาต?างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการ
ภาษา และหองปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร1 ใ หมี จํ า นวน
เหมาะสมกับผูเรียน

2. นั ก ศึ ก ษ า บ า ง ค น มี เ จ ต ค ติ แ ล ะ กํ า หนดใหแต? ล ะรายวิ ช าสอดแทรกความรู ทั ก ษะ
พฤติ ก รรมที่ ไ ม? ส อดคลองกั บ ลั ก ษณะ ทางดานการตลาด เจตคติและพฤติกรรมที่ เหมาะสม
ของการเปaนนักการตลาด
ของการเปaนนักการตลาด
3. นั ก ศึ ก ษาบางคนขาดแรงบั น ดาลใจ จั ด กิ จ กรรมโครงการต? า งๆ เพื่ อ สรางแรงบั น ดาลใจ
การสรางสรรค1ผลงาน
โดยนักการตลาดมืออาชีพจากองค1กรระดับประเทศ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู3สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป1 (ภาคปกติ จันทร1-ศุกร1 และเสาร1-อาทิตย1)
ชั้นป1ที่
1
2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560
180
180
-

จํานวนนักศึกษาแตละป1การศึกษา
2561
2562
2563
180
180
180
150
150
150
150
150
150
330
480
630
150

2564
180
150
150
150
630
150
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ป1งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

5,400,000

2.1 งบบุคลากร

972,600

1,030,956

1,092,813

1,158,382

1,227,885

2.2 งบดําเนินการ

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค?าที่ดินและสิ่งก?อสราง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

7,641,600

7,699,956

7,761,813

7,827,382

7,896,885

2561

ป1งบประมาณ
2562

2563

2564

972,600

1,030,956

1,092,813

1,158,382

1,227,885

81,000
3,546,000
550,800
72,000

162,000
3,546,000
550,800
72,000

243,000
3,546,000
550,800
72,000

324,000
3,546,000
550,800
72,000

324,000
3,546,000
550,800
72,000

460,000
540,000

460,000
540,000

460,000
540,000

460,000
540,000

460,000
540,000

125,000
100,000
6,447,400

125,000
100,000
6,586,756

125,000
100,000
6,729,613

125,000
100,000
6,876,182

125,000
100,000
6,945,685

1. ค?าบํารุงการศึกษา
2. งบอุดหนุนจากรัฐบาล

2.3.2 ค?าครุภณ
ั ฑ1
2.4 งบเงินอุดหนุน
รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 ค?าตอบแทน
2.2 ค?าใชสอย
2.3 ค?าวัสดุ
2.4 ค?าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค?าที่ดินและสิ่งก?อสราง
3.2 ค?าครุภณ
ั ฑ1
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทําวิจัย
4.2 การบริหารวิชาการ
รวมรายจาย

2560

หมายเหตุ ประมาณการค?าใชจ?ายต?อหัวในการผลิตบัณฑิต 37,000 บาท/คน/1 ป_การศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และเปaนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว?าดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข3ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน?วยกิต รายวิชา ใหเปaนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว?าดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว?าดวย การโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยHผู3สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม?นอยกว?า 130 หน?วยกิต
3.1.2 โครงสร3างหลักสูตร แบ?งเปaนหมวดวิชาที่สอดคลองตามที่กําหนดไวในเกณฑ1มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ?มวิชาภาษาและการสื่อสาร
(1.2) กลุ?มวิชามนุษยศาสตร1
(1.3) กลุ?มวิชาสังคมศาสตร1
(1.4) กลุ?มวิชาวิทยาศาสตร1 คณิตศาสตร1และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมน3อยกวา
(2.1) กลุ?มวิชาแกน
(2.2) กลุ?มวิชาเฉพาะดาน
ไม?นอยกว?า
2.2.1 กลุ?มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ?มวิชาเอกเลือก
ไม?นอยกว?า
(2.3) กลุ?มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
กลุ?มฝzกประสบการณ1วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมน3อยกวา

30 หนวยกิต
9 หน?วยกิต
6 หน?วยกิต
6 หน?วยกิต
9 หน?วยกิต
94 หนวยกิต
33 หน?วยกิต
54 หน?วยกิต
39 หน?วยกิต
15 หน?วยกิต
7 หน?วยกิต
7 หน?วยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.3 รหัสวิชา และรายวิชา
1) รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว เลขตัวที่ 1-2 แสดงคณะ เลขตัวที่ 3-4 แสดง
สาขาวิชา เลขตัวที่ 5 แสดงชั้นป_ที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงลําดับวิชา
2) รายวิชา จําแนกตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9901104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9901105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
9901206
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentation
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรH
9902103
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in Dynamic Society
9902204
การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรH
9903103
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
9903204
อันดามันวิวรรธน1
The Andaman Evolution
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH และเทคโนโลยี
9904104
9904105
9904206

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
การพัฒนาสุขภาวะแบบองค1รวม
Holistic Health Development
การคิดวิเคราะห1เพื่อการแกไขปkญหา
Analytical Thinking for Problem Solving

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

17

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไมน3อยกวา

94 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกน
6305302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
6305316
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
6356553
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
7352107
การบัญชีสําหรับธุรกิจ
Accounting for Business
7353201
การเงินธุรกิจ
Business Finance
7354101
หลักการตลาด
Principles of Marketing
7356214
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operation Management
7359101
หลักเศรษฐศาสตร1
Principle of Economics
7359331
การวิเคราะห1เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
7360102
องค1การและการจัดการ
Organization and Management
7361106
ซอฟต1แวร1ประยุกต1เบื้องตนสําหรับธุรกิจ
Introduction to Software Applications for Business

33 หนวยกิต
3(2-2-5)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะด3าน
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
7350301
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
7354205
การจัดการผลิตภัณฑ1และตราสินคา
Product and Brand Management

54 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3(3-0-6)

ไมน3อยกวา

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

3(3-0-6)
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7354212

พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
7354214
กลยุทธ1ดานราคา
Pricing Strategy
7354215
การจัดการช?องทางการจัดจําหน?ายและโลจิสติกส1
Marketing Channels and Logistics Management
7354306
กลยุทธ1การตลาด
Marketing Strategy
7354312
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
7354313
การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
7354314
การจัดการการตลาดเพื่อการท?องเที่ยวชายฝklงอันดามัน
Tourism Marketing Management for the Andaman
Coastal
7354405
การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
7354410
การวิจัยตลาด
Marketing Research
7354413
สัมมนานวัตกรรมการตลาด
Seminar in Marketing Innovation
7356405
การจัดการเชิงกลยุทธ1
Strategic Management
2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
ไมน3อยกวา
6305330
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
English for Marketing and Advertising
7354203
การจัดการการขาย
Sales Management
7354211
จิตวิทยาทางธุรกิจสําหรับการตลาด
Business Psychology for Marketing

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

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

19

7354303
7354305
7354315
7354401
7354406
7354411
7354412

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Marketing for Society and Environment
การตลาดบริการ
Service Marketing
การตลาดเชิงกิจกรรม
Events Marketing
การจัดการลูกคาสัมพันธ1
Customer Relationship Management
ปkญหาพิเศษทางการตลาด
Special Problems in Marketing
การตลาดอาเซียนและตลาดโลก
ASEAN and Global Marketing
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System Development

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

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ให3เลือกกลุมใดกลุมหนึ่งจากกลุมตอไปนี้
2.3.1 กลุมฝPกประสบการณHวิชาชีพ
7354408
เตรียมฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด
1(45)
Preparation for Professional Experience in Marketing
7354409
ฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด
6(540)
Professional Experience in Marketing
2.3.2 กลุมฝPกสหกิจศึกษา
9905301
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-Cooperative Education
9905401
สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมน3อยกวา
6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม?ใหซ้ํากับวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไม?เปaนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม?นับหน?วยกิตรวมในเกณฑ1สําเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ป1ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
9901105
9903103
9904105
7360102
7354101
7354212

รหัสวิชา
9901104
9902103
9904104
7352107
7359101
7350301

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาสุขภาวะแบบองค1รวม
องค1การและการจัดการ
หลักการตลาด
พฤติกรรมผูบริโภค
รวมหนวยกิต
รวม 54 ชั่วโมงตอสัปดาหH

ป1ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
การบัญชีสําหรับธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร1
จริยธรรมทางธุรกิจ
รวมหนวยกิต
รวม 54 ชั่วโมงตอสัปดาหH

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
หนวยกิต
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ป1ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
9902204
9904206
7353201
7361106
7354205
7354214
7354215

ชื่อวิชา
การจัดการแบบบูรณาการ
การคิดวิเคราะห1เพื่อการแกปkญหา
การเงินธุรกิจ
ซอฟต1แวร1ประยุกต1เบื้องตนสําหรับธุรกิจ
การจัดการผลิตภัณฑ1และตราสินคา
กลยุทธ1ดานราคา
การจัดการช?องทางการจัดจําหน?ายและ
โลจิสติกส1
รวมหนวยกิต
รวม 63 ชั่วโมงตอสัปดาหH

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
หนวยกิต

ป1ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
9901206
9903204
6305316
7356214
…………….
7354312

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
อันดามันวิวรรธน1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
กลุ?มวิชาเฉพาะดานเลือก...........................
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
รวมหนวยกิต
รวม 45 - 54 ชั่วโมงตอสัปดาหH

หนวยกิต
หมวดวิชา
3(2-2-5)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
วิชาแกน
3(..-..-..)
วิชาเอกเลือก
3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ
18
หนวยกิต
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ป1ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
6356553
7359331
7354306
7354313
……………….
...................

ชื่อวิชา

หนวยกิต
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
การวิเคราะห1เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
กลยุทธ1การตลาด
3(3-0-6)
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
กลุ?มวิชาเฉพาะดานเลือก...........................
3(..-..-..)
กลุ?มวิชาเลือกเสรี......................................
3(..-..-..)
รวมหนวยกิต
18
รวม 36 – 54 ชั่วโมงตอสัปดาหH

หมวดวิชา
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
หนวยกิต

ป1ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
7356405
6305302
.................
.................
7354314
7354410

ชื่อวิชา
หนวยกิต
การจัดการเชิงกลยุทธ1
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
กลุ?มวิชาเฉพาะดานเลือก .......................... 3(..-..-..)
กลุ?มวิชาเฉพาะดานเลือก .......................... 3(..-..-..)
การจัดการการตลาดเพื่อการท?องเที่ยว
3(2-2-5)
ชายฝklงอันดามัน
การวิจัยตลาด
3(2-2-5)
รวมหนวยกิต
18
รวม 36 – 54 ชั่วโมงตอสัปดาหH

หมวดวิชา
วิชาเอกบังคับ
วิชาแกน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
หนวยกิต

23

ป1ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
7354405
7354413
................
................
7354408
9905301

ชื่อวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชา
การวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ
สัมมนานวัตกรรมการตลาด
3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ
กลุ?มวิชาเฉพาะดานเลือก............................
3(..-..-..)
วิชาเอกเลือก
กลุ?มวิชาเลือกเสรี .......................................
3(..-..-..)
เลือกเสรี
ให3เลือกเรียน 1 รายวิชา
เตรียมฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด 1(45) กลุ?มวิชาพื้นฐาน
หรือ
วิชาชีพและวิชาชีพ
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
รวมหนวยกิต
13
หนวยกิต
รวม 21 - 39 ชั่วโมงตอสัปดาหH

ป1ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
7354409
9905401

ชื่อวิชา
หนวยกิต
ให3เลือกเรียน 1 รายวิชา
ฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด
6(540)
หรือ
สหกิจศึกษา
6(640)
รวมหนวยกิต
6
รวม 540-640 ชั่วโมงตอภาคเรียน

หมวดวิชา
กลุ?มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพ
หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งดานการฟkง พูด
อ?านและเขียนการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ1ที่แตกต?างกัน

9 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

9901105

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟkง การพูด การอ?าน และ
การเขี ย น ใหสามารถสื่ อ สารไดอย? า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การอ? า น
จับใจความ การย?อความ การเขียนสรุป วิเคราะห1 และสังเคราะห1
การคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการและการอางอิง

3(3-0-6)

9901206

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentation
การพั ฒ นาทั ก ษะการใชภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ
ชาวต?างชาติในบริบท ทองถิ่น การนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและทองถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพในการ สื่อสารและ
นําเสนอ การตอบคําถามของนักท?องเที่ยว

3(2-2-5)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรH
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in Dynamic Society
หลักปรัชญา หลักคําสอน หลักการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ของศาสนา ปkญหา และการแกปkญหาชีวิต ลักษณะที่ดีของการเปaน
พลเมืองไทยและพลเมื องโลกในสังคมพลวัต การมีส?วนร?วมในการ
นําเสนอแนวทางแกปkญหาในสังคมอย?างมีคุณธรรมและจริยธรรม

6 หนวยกิต
3(2-2-5)
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9902204

การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการยุคใหม?
การจัดการตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจาต?อรอง การจัดการ
ความขั ด แยง ภาวะผู นํ า การทํ า งานเปa น ที ม การจั ด การบนพื้ น ฐาน
ความรับผิดชอบต?อสังคมและสิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล การจัดการ
ความเสี่ยง และภัยพิบัติ และการจัดการขามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรH
6 หนวยกิต
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
การนอมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต1ใชในการวิเคราะห1
วางแผน และพัฒนาตนเอง องค1กร ชุมชน สิ่งแวดลอมและสังคมเพื่อนําไป
สู?การพัฒนาที่ยั่งยืน
9903204

อันดามันวิวรรธนH
The Andaman Evolution
สั งคมและวั ฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิ วั ตน1โดยเนน
กลุ?มจังหวัดชายฝklงอันดามัน ในมิติทางภูมิศาสตร1 ประวัติศาสตร11 เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ประเพณี
พิธี กรรม ดนตรี การละเล? น ภู มิปk ญญาทองถิ่ น ลั กษณะสถาปk ตยกรรม
การแต?งกาย และอาหาร เพื่อการอยู?ร?วมกันอย?างมีดุลยภาพ

3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรH วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู3
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
หลั กการและกระบวนการเรี ยนรู การเรี ยนรู ดวยตนเอง การใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควาและแสวงหาความรู การ
สืบคนขอมูล และการนําเสนอ การรูเท?าทันสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
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9904105

การพัฒนาสุขภาวะแบบองคHรวม
Holistic Health Development
แนวคิดของการสรางเสริมสุขภาวะแบบองค1รวม การสรางเสริม
สุ ขภาวะดานกาย จิ ตใจ สั ง คม การดู แลตนเองใหมี สุ ขภาวะที่ ดี
การบริ ห ารกายและจิ ต กิ จ กรรมนั น ทนาการ การออกกํ า ลั ง กาย
โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใชชีวิตอย?างเหมาะสม

3(2-2-5)

9904206

การคิดวิเคราะหHเพื่อการแก3ไขปMญหา
Analytical Thinking for Problem Solving
การคิด วิเคราะห1 และสังเคราะห1อย?างเปaนระบบ การใชเหตุผล
ในการตัดสินใจ ปkญหาและการแกไขปkญหาในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมน3อยกวา 94 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
33 หนวยกิต
6305302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Communication
ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ชในการสื่ อ สารธุ ร กิ จ เช? น การอธิ บ าย
การแสดงความคิ ด เห็ น การโฆษณา และการนํ า เสนอทางธุ ร กิ จ
ดวยปากเปล? า การพู ดคุ ยระหว? างหุ นส? วนทางธุ รกิ จ การพบปะลู กคา
และการสั มภาษณ1 การประชุ มกลุ? มย? อย ผู เรี ยนฝz กแสดงบทบาทสมมติ
ในสถานการณ1ต?างๆ
6305316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การฟk ง พู ด อ? าน เขี ย นที่ เกี่ ยวของทางธุ รกิ จต? างๆทั่ วโลก
โดยเนนการใชรู ปแบบที่ ถูกตอง สํ านวนที่ กระชั บ และเนื้ อหาที่ ชั ดเจน
เนนการคาภายในประเทศและการคาระหว? างประเทศ ภาษาอั งกฤษ
ในการทํ า ธุ ร กิ จ เช? น การเขี ย นประวั ติ ส? ว นตั ว จดหมายสมั ครงาน
การโตตอบทางธุ รกิ จ การส? งออกและนํ าเขาสิ นคา การขนส? งสิ นคา
ระหว?างประเทศ ตลอดจนการจัดทําวาระการประชุม รายงานการประชุม
และรายละเอียดผลิตภัณฑ1 เปaนตน

3(3-0-6)

27

6356553 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจั ด องค1 ก รธุ ร กิ จ กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ตราสารทางการเงิ น
ประมวลกฎหมายแพ?งและพาณิชย1 ว?าดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และ
เอกเทศสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการส?งเสริมการลงทุน หลักประกันสินเชื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และการป‹องกันการคา ที่ไม?เปaน
ธรรม กฎหมายเกี่ ยวกั บการฟŒ•นฟูกิจการ การระงั บพิพาททางธุ รกิจ และ
อนุสัญญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับการคาเสรี และกฎหมายแรงงาน

3(3-0-6)

7352107 การบัญชีสําหรับธุรกิจ
Accounting for Business
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค1 ความสํ า คั ญ และจรรยาบรรณ
ทางดานบัญชี การใชประโยชน1ของขอมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
ในการจั ด ทํ า บั ญ ชี ความรู เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ยกรรม การบริ ห าร
อุ ต ส าหกรรม ตลอดจนวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ภ าษี มู ล ค? า เพิ่ ม
และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนวคิดดานตนทุน ปริมาณ กําไร
เพื่อการตัดสินใจ

3(2-2-5)

7353201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
รายวิชาที่ต3องเรียนมากอน : 7352107 การบัญชีสําหรับธุรกิจ
ขอบเขต ลั ก ษณะ บทบาทหนาที่ ข องฝ| า ยการเงิ น ในธุ ร กิ จ
ตลอดจนเป‹าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจ
ถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุน
เพื่อใชในการดําเนินการธุรกิจ การวางแผนการเงินที่ใชเกี่ยวกับการเริ่ม
ล ง ทุ น กิ จ ก า ร ก า ร ข ย า ย กิ จ ก า ร ก า ร เ พิ่ ม ทุ น น โ ย บ า ย
การจัดสรรกําไรและเงินปkนผล และการศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้ง
ในประเทศและต?างประเทศ

3(2-2-5)
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7354101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
แนวคิ ด พื้ น ฐานและหนาที่ ทางการตลาด การตลาดเพื่ อสั งคม
และจรรยาบรรณทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด
ระบบขอมู ลทางการตลาดและการวิจัย การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
การแบ?งส?วนตลาด การเลือกตลาดเป‹าหมาย การวางตําแหน?งผลิตภัณฑ1
การบริ หารผลิ ตภั ณฑ1 การตั้ งราคา ช? องทางการจั ด จํา หน? า ยและการ
กระจายสินคา การส?งเสริมการตลาด

3(3-0-6)

7356214 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operation Management
การวางแผนและการควบคุ ม การผลิ ต สิ น คาและบริ ก าร
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ1 แ ละกระบวนการ การเลื อ กทํ า เล ที่ ตั้ ง และ
การวางผังสถานประกอบการ การจั ดการคุ ณภาพ การจั ดการสิ น คา
คงเหลือ การจัดการห?วงโซ?อุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการดําเนินงาน

3(3-0-6)

7359101 หลักเศรษฐศาสตรH
Principle of Economics
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร1 ขอบเขตหลักทั่วไปของ
เศรษฐศาสตร1 ว? าดวย มู ลค? า ราคา และการจั ดการทรั พยากร พฤติ กรรม
ผูบริโภค ปkจจัยที่กําหนดอุปสงค1 อุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแข?งขันโดย
สมบูรณ1และไม?สมบูรณ1 การภาษีอากร การคาการลงทุน นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง

3(3-0-6)

7359331 การวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
ความรู ทางคณิ ตศาสตร1 และสถิ ติ ที่ ใชในการวิ เคราะห1 เชิ งปริ มาณ
เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแน?นอนและความไม?แน?นอน การโปรแกรมเชิง
เสน การวิเคราะห1โครงข?ายงาน การจําลองสถานการณ1 รวมทั้งประยุกต1ใชสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

3(2-2-5)
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7360102 องคHการและการจัดการ
Organization and Management
แนวคิ ดพื้ น ฐานทางการจัด การและองค1การ สภาวะแวดลอม
ทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หนาที่และกระบวนการในการ
จัดการ โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหาการพัฒนา
และการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย1

3(3-0-6)

7361106 ซอฟตHแวรHประยุกตHเบื้องต3นสําหรับธุรกิจ
Introduction to Software Applications for Business
การใชซอฟแวร1ประมวลผลคํา การแกไขขอความ การใชตาราง การ
จั ด เรี ย งขอความ ย? อ หนา และจั ด หนา การเพิ่ ม วั ต ถุ ใ นเอกสาร
การใชซอฟแวร1 ส เปรดชี ต ฟk ง ก1 ชั น พื้ น ฐาน กราฟ การจั ด รู ป แบบ
มาโคร การเรี ยงลํ าดั บขอมู ล การคนหาขอมู ล การใชซอฟแวร1 สํ าหรั บ
การนํ าเสนอ การจั ดหน า แอนนิ เมชั่ น การเชื่ อมโยงระหว? าง
หนาหลั กการของระบบการจั ดการฐานขอมู ล การใชระบบการจั ดการ
ฐานขอมูลอย?างง?าย การสรางตารางฟอร1มสําหรับป‹อนขอมูล คิวรี่ รายงาน
ซอฟแวร1สําหรับพาณิชย1อิเลคทรอนิกส1 ซอฟแวร1ประยุกต1สําหรับองค1กร

3(2-2-5)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะด3าน
ไมน3อยกวา 54 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
39 หนวยกิต
7350301 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ความหมาย ความสํ า คัญ หลัก การ แนวคิด และทฤษฎี
จริย ธรรม ความสัม พัน ธ1ร ะหว?า งจริย ธรรมกับ ธุร กิจ และสาเหตุที่
ธุร กิจ ต อ ง มีจ ริย ธ ร ร ม ค ว า ม รับ ผิด ช อ บ ข อ ง อ ง ค1ก ร ธ ุร กิจ
ต?อ ผู มีส ?ว น เกี ่ย ว ข อ ง เ ช?น ลูก คา พ นัก ง า น ชุม ช น เปaน ต น
คว ามรับ ผิด ช อบต?อ สัง คมขององค1ก รธุร กิจ ประเด็น ปkญ หา
ดานจริย ธรรม แนวทางการเสริม สรางจริย ธรรมในองค1ก รธุร กิจ
และจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาแนวคิดดานบรรษัทภิบาล
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7354205 การจัดการผลิตภัณฑHและตราสินค3า
Product and Brand Management
บทบาท หนาที ่ค วามรับ ผิด ชอบของผู จัด การผลิต ภัณ ฑ1
ในการวางแผนและกํ า หนดนโยบายผลิต ภัณ ฑ1แ ละตราสิน คา
การจัด ส?ว นประสมผลิต ภัณ ฑ1 การออกแบบ และการบรรจุภัณ ฑ1
ตราสิน คา การวางตํ า แหน?ง ผลิต ภัณ ฑ1 วงจรชีว ิต ผลิต ภัณ ฑ1
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ1ใ หม? การศึก ษาสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกที ่ม ีผ ลกระทบต?อ การกํ า หนดนโยบายผลิต ภัณ ฑ1แ ละ
ตราสินคา

3(3-0-6)

7354212 พฤติกรรมผู3บริโภค
Consumer Behavior
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เพื่อทําความเขาใจพฤติกรรม
ผู บริ โ ภค ความสั ม พั น ธ1 ร ะหว? า งพฤติ ก รรมผู บริ โ ภคกั บ การบริ ห าร
การตลาด ปkจจัยที่มีอิทธิพลต?อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห1
พฤติกรรมผูบริโภคในแง?ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ
เศรษฐศาสตร1

3(3-0-6)

7354214 กลยุทธHด3านราคา
Pricing Strategy
บทบาทความสําคัญของราคา แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
นโยบายราคา ปk จ จั ย ที่ นํ า มาพิ จ ารณาในการตั้ ง ราคา กลยุ ทธ1 ก าร
กํ า หนดราคา การกํ า หนดราคาใหสอดคลองกับ ส?ว นประสม
ทางการตลาดอื่นๆ

3(3-0-6)

7354215 การจัดการชองทางการจัดจําหนายและโลจิสติกสH
Marketing Channels and Logistics Management
หลั กการและระบบ ช?องทางการจั ด จํ า หน?า ย โครงสรางและ
สภาพแวดลอมของช? อ งทางการจั ด จํ า หน? า ย สถาบั น คนกลาง
ทางการตลาด กลยุทธ1การจัดการช?องทางการจัดจําหน?าย การจัดการ
ระบบโลจิสติกส1 และพันธมิตรในช?องทางการจัดจําหน?าย

3(3-0-6)
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7354306

กลยุทธHการตลาด
Marketing Strategy
ความหมาย ความสํา คัญ และบทบาทของกลยุทธ1การตลาด
เพื่อ การแข?ง ขัน ในธุร กิจ การวิเ คราะห1ส ภาพแวดลอมทางการตลาด
ทั้ง ภายในและภายนอก การกํา หนดรูป แบบกลยุท ธ1ท างการตลาด
การบูรณาการกลยุทธ1การตลาดกับการบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)

7354312 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
แนวคิ ด หลั ก การ กระบวนการสื่ อ สารทางการตลาด และ
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด ปkจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกสื่อ
การวางแผนและการกํ า หนดกลยุ ท ธ1 ก ารใชสื่ อ เพื่ อ ตอบโจทย1
ทางการตลาดโดยมีพื้นฐานจากความเขาใจผูบริโภค

3(3-0-6)

7354313

การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
แนวคิ ด การตลาดดิ จิทัล หลักการวิเ คราะห1 พฤติ กรรมผู บริโ ภค
ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น คาผ? า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล บทบาทของส? ว นประสม
ทางการตลาดในการวางแผนพาณิ ชย1 อิเ ล็ กทรอนิกส1 การปฏิบั ติการ
วางแผนกิ จ กรรมทางการตลาดดิ จิ ทั ล ไปสู? ผู บริ โ ภค การสื่ อ สาร
ผ?านอินเทอร1เน็ตและสื่อสมัยใหม?

3(2-2-5)

7354314

การจัดการการตลาดเพื่อการทองเที่ยวชายฝM{งอันดามัน
Tourism Marketing Management for the Andaman Coastal
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ต ล า ด ท? อ ง เ ที่ ย ว
ส? ว นประสมการตลาดเพื่ อการท? องเที่ ย วชายฝkl งอั นดามั นการกํ า หนด
เป‹าหมาย พฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะห1สถานการณ1และสภาพแวดลอม
ทางการแข?งขันภายใตบริบทสังคม ชุมชน ทองถิ่น การวางแผนและการ
กําหนดกลยุทธ1ทางการตลาดเพื่อการท?องเที่ยวชายฝklงอันดามันอย?างยั่งยืน

3(2-2-5)
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7354405

การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการวางแผนการตลาด
กระบวนการวางแผนทางการตลาด องค1ป ระกอบของแผนการตลาด
การวิ เ คราะห1 ก รณี ศึ ก ษาแผนการตลาดขององค1 ก ร การฝz ก ปฏิ บั ติ
จัดทําแผนการตลาด

3(2-2-5)

7354410

การวิจัยตลาด
Marketing Research
รายวิชาที่ต3องเรียนมากอน :
7354101 หลักการตลาด
7359331 การวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
ความหมาย ความสํ า คั ญ และกระบวนการวิ จั ย การตลาด
การออกแบบการวิ จั ย การกํ า หนดประชากร การกํ า หนดขนาด
และกลุ? มตั วอย? าง การเก็ บรวบรวมขอมู ล การวิ เคราะห1 และการแปลผล
การเขียนรายงาน การนําผลการวิจัย และประยุกต1ใชในการตลาด

3(2-2-5)

7354413

สัมมนานวัตกรรมการตลาด
Seminar in Marketing Innovation
การนํ า นวั ต กรรมทางการตลาดมาวิ เ คราะห1 วางแผน
เพื่อแกปkญหาของกรณีศึกษาดวยรูปแบบการนําเสนอการสัมมนา

3(2-2-5)

7356405

การจัดการเชิงกลยุทธH
Strategic Management
แนวคิดการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ1 การวิเคราะห1
สภาพแวดลอมทางธุ ร กิ จ องค1 ป ระกอบการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ1
การกําหนดเป‹าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน
เทคนิคการวางแผนธุ รกิจ กลยุทธ1 รวมของธุรกิ จ การประเมินผลและ
การติดตามผล การใชกลยุทธ1ใหเหมาะสมกับองค1การและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

3(3-0-6)
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2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

ไมน3อยกวา

15 หนวยกิต

6305330 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
English for Marketing and Advertising
คํ า ศั พ ท1 สํ า นวน และประโยคภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วของกั บ
การตลาดและการโฆษณา การวางแผนการตลาด การเขี ย นโฆษณา
การพู ด เสนอขายสิ น คา การสํ า รวจความตองการของตลาด
การประชาสั ม พั น ธ1 สิ น คาผ? า นสื่ อ ออนไล น1 แ ล ะการใหขอมู ล
ในงานแสดงสิ น คา เปaนตน

3(2-2-5)

7354203

การจัดการการขาย
Sales Management
บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ จริ ย ธรรม และขอบเขตงานขาย
ของผูบริหารหน?วยงานขาย การจัดรูปแบบและความสําคัญของฝ| ายขาย
การบริ หารบุ คคลในส? วนที่ เกี่ ยวกั บการขาย การวางแผน การกํ าหนด
กลยุทธ1การขาย และการประเมินผลงาน

3(3-0-6)

7354211

จิตวิทยาทางธุรกิจสําหรับการตลาด
Business Psychology for Marketing
ความรู เบื้ องตนเกี่ย วกับ จิต วิ ทยาทางธุ รกิ จ การวิ เคราะห1และ
แกไขปk ญหาพฤติ กรรมผู บริ โภคดวยปk จจั ยทางจิ ต วิ ทยา การเลื อกซื้ อ
ของบุ ค คล การศึ ก ษาแรงจู ง ใจ การรั บ รู การเรี ย นรู ความเชื่ อ
และทั ศ นคติ ที่ ทํา ใหเกิ ด ความพึ ง พอใจ

3(3-0-6)

7354303

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล3อม
Marketing for Society and Environment
แน ว คิ ด ห ลั ก ก า ร แ ล ะก ล ยุ ท ธ1 ก าร ต ล าด เ พื่ อสั ง ค ม
และสิ่ งแวดลอม ความรับผิ ดชอบต?อสั งคมขององค1กร การวิเคราะห1
กรณี ศึก ษาเพื่ อ แกปk ญ หาสั ง คมและสิ่ ง แวดลอม การพั ฒ นาแผนงาน
ทางการตลาดเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดลอม

3(3-0-6)
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7354305

การตลาดบริการ
Service Marketing
ความหมาย และความสํ าคัญของการตลาดบริ การต? อการพั ฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ประเภทของการตลาดบริ การ ความแตกต? า ง
ระหว? า งสิ น คาและบริ การ การกํ า หนดกลุ? มลู กคา พฤติ กรรมลู กคา
ในอุ ตสาหกรรมบริ การ การวิ เคราะห1 และการวางแผนการตลาดบริ การ
เครื่ องมื อปรั บปรุ งคุ ณ ภาพบริ การ การออกแบบส? ว นประสม
การตลาดบริ ก าร และแนวโนมของการตลาดบริ ก าร

3(3-0-6)

7354315

การตลาดเชิงกิจกรรม
Events Marketing
แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม การวางแผน
และการกํา หนดกลยุทธ1 ภายใตการวิเคราะห1ส ถานการณ1 การกํ าหนด
เป‹าหมาย การสรางสรรค1เครื่องมือและเลือกสื่อที่เหมาะสมสอดคลองกับ
กลยุ ทธ1การตลาดอื่น การทดสอบและการประเมิ นผลการดํา เนิน งาน
การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมเพื่ อ ใหเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารทาง
การตลาดแบบครบวงจร

3(2-2-5)

7354401

การจัดการลูกค3าสัมพันธH
Customer Relationship Management
ความหมายและความสํ า คั ญ ประโยชน1 ข องการจั ด การ
ลูกคาสัมพันธ1 รูปแบบ และการประยุกต1ใชในการดําเนินธุรกิจและ
กลยุทธ1ขององค1กร การออกแบบการนําสารสนเทศเขามาประยุกต1ใช
การตอบสนองความตองการของลูกคา ผลกระทบของนําการจัดการ
ลู ก คาสั ม พั น ธ1 แนวโนมของการจั ด การลู ก คาสั ม พั น ธ1

3(3-0-6)

7354406

ปMญหาพิเศษทางการตลาด
Special Problems in Marketing
การศึ ก ษาวิ เ คราะห1 ป ระเด็ น การตลาดของธุ ร กิ จ ทางดาน
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ส? ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด
โอกาสทางการตลาดเพื่ อ กํา หนดแนวทางแกไข

3(2-2-5)
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7354411

การตลาดอาเซียนและการตลาดโลก
ASEAN and Global Marketing
การประยุ ก ต1 ค วามรู ทางการตลาดกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ในประชาคมอาเซียนและการตลาดระดับโลก การศึกษาสภาพแวดลอม
และองค1 ก รระหว? า งประเทศ ดานพฤติ ก รรม การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
การวางแผนกลยุทธ1ทางการตลาด การพัฒนาส?วนประสมทางการตลาด
การนํ า เขา การส? งออก วิ ธี การเกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย การชํ า ระเงิ น
และเอกสารที่ เ กี่ ย วของกั บ การตลาดระหว? า งประเทศ

3(3-0-6)

7354412

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System Development
รายวิชาที่ต3องเรียนมากอน : 7354101 หลักการตลาด
ภาพรวมองค1ประกอบ และกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การตลาด การใชประโยชน1จากเทคโนโลยี และขอมูลจากแหล?งต?างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค1 ก ร เพื่ อ การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการตลาด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดลอมทางธุ ร กิ จ
แนวความคิ ดและเครื่องมือที่เปa นประโยชน1ต?อการวิเคราะห1การนําเสนอ
สารสนเทศที่เปaนประโยชน1ต?อการตัดสินใจของผูบริหาร

3(3-0-6)

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ให3เลือกกลุมใดกลุมหนึ่งจากกลุมตอไปนี้
2.3.1 กลุมฝPกประสบการณHวิชาชีพ
7354408 เตรียมฝPกประสบการณHวิชาชีพด3านการตลาด
1(45)
Preparation for Professional Experience in Marketing
จั ด ใ ห มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง ผู เ รี ย น
ก? อ นออกฝz ก ประสบการณ1 วิ ช าชี พ ในดานความรู ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจู งใจและคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมแก? วิ ช าชี พ โดยกระทํ า ใน
สถานการณ1และรูปแบบต?างๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานนั้น
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7354409

ฝPกประสบการณHวิชาชีพด3านการตลาด
Professional Experience in Marketing
รายวิชาที่ต3องเรียนมากอน :
7354408 เตรียมฝPกประสบการณHวิชาชีพด3านการตลาด
การปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ เต็ ม เวลาไม? น อยกว? า 16 สั ป ดาห1
ในสถานประกอบการหรือหน?วยงานที่เกี่ยวของกับการตลาด
2.3.2 กลุมฝPกสหกิจศึกษา
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บขอบั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วของกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของแต? ล ะสาขาวิ ช า เช? น ทั ก ษะการเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน
เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน
เทคนิ ค การสั มภาษณ1 ง านอาชี พ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
ในโรงงานและ 5 ส. การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิ คการเขียน
รายงานและการนํ า เสนอ การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพวั ฒ นธรรมองค1 ก ร
และการเตรียมตัวเปaนผูประกอบการ

6(540)

99005401

6(640)

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รายวิชาที่ต3องเรียนมากอน : 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาตองไปปฏิบั ติงานเต็ มเวลาเสมือนหนึ่ง เปa นพนั กงาน
ณ สถานประกอบการเปaนระยะเวลาไม?นอยกว?า 16 สัปดาห1 โดยมีขั้นตอน
การสมั ครและคั ดเลื อก มี การมอบหมายภาระงานที่ ชั ด เจนแน? นอน
มี การนํ าความรู ที่ ไดศึ กษามาบู รณาการเพื่ อประยุ กต1 ใชกั บงานที่ ไดรั บ
มอบหมาย มี การศึ กษาหาความรู และวิ ทยาการที่ เ กี่ ย วของเพิ่ มเติ ม
มีการร?วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

1(45)
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3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยH
3.2.1 อาจารยHประจําหลักสูตร
ชื่อ–นามสกุล
1.นางสาวศรัณยา
นาคแกว

2.นางภัทรินทร1
มรรคา

3.นางปdยาภรณ1
ณ ตะกั่วทุ?ง

4.นายศรายุธ
ทองหมัน

5.นางสาวนันท1ธิดา
ศิริกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

บธ.ม.

การตลาด

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร1

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ด.

-

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.

การตลาด

บธ.บ

การตลาด

บธ.ม.

การจัดการทั่วไป

บช.บ.

-

สถาบันการศึกษา
ตําแหนง ภาระการสอน ชม./สัปดาหH
ป1ที่จบ
วิชาการ 2560 2561 2562 2563 2564
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย1
ผศ.
12 12 12 12 12
2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2532
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย1 15 15 15 15 15
2545
มหาวิทยาลัยแม?โจ
2540
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย1 15 15 15 15 15
2559
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร1วิโรฒ อาจารย1 15 15 15 15 15
2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย1 15 15 15 15 15
2550
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย1
2546

3.2.2 อาจารยHประจํา
ชื่อ – นามสกุล
1.นายนพดล
จันระวัง

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
ศ.บ.

2.นางสาวนิศศา
ศิลปะเสรฐ

บธ.ด.
M.A.
ศศ.บ.

สถาบันการศึกษา
ป1ที่จบ
เศรษฐศาสตร1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม?
2543
เศรษฐศาสตร1เชิง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริมาณ
2535
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2558
Management Webster University
2526
จิตวิทยาและการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
แนะแนว
2524
สาขาวิชา

ตําแหนง ภาระการสอน ชม./สัปดาหH
วิชาการ 2560 2561 2562 2563 2564
ผศ.
6 6 6 6 6

รศ.

6

6

6

6

6
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ชื่อ – นามสกุล
3.นายวิญ•ู
วีรยางกูร

4.นางสาวรัตติยา
ซังชาสิทธิ์

5.นางสาววิไล
พินโยภรณ1

6.นายสุชาติ
พึ่งมั่น

7.นายเปรมินทร1
บัวบาน

8.นางปdยวรรณ
คํากลัด

9.นางสาวธนพร
หอมละออ

10.นายธีรพงษ1
หนูไชยแกว

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Marketing

M.B.A.

General
Management
การตลาด
คณิศาสตร1
ประยุกต1

บธ.บ.
ปร.ด.

วท.ม.

สถิติประยุกต1

ค.บ.

คณิตศาสตร1

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การบัญชี

วท.ม.
บธ.บ.

เศรษฐศาสตร1
สหกรณ1
การบัญชี

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.ม.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชี

บช.บ.

-

บธ.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

น.ม.

นิติศาสตร1

น.บ.

นิติศาสตร1

สถาบันการศึกษา
ป1ที่จบ
Sterling University
2546
Exeter University
2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร1
2550
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2526
มหาวิทยาลัยแม?โจ
2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2531
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย1
2544
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย1
2539
มหาวิทยาลัยเกริก
2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2552
มหาวิทยาลัยหาดใหญ?
2548

ตําแหนง ภาระการสอน ชม./สัปดาหH
วิชาการ 2560 2561 2562 2563 2564
อาจารย1 12 12 12 12 12

อาจารย1

15

15

15

15

15

ผศ.

12

12

12

12

12

อาจารย1

12

12

12

12

12

อาจารย1

12

12

12

12

12

อาจารย1

15

15

15

15

15

อาจารย1

15

15

15

15

15

อาจารย1

15

15

15

15

15
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ชื่อ – นามสกุล
11.นางสาวดวงรัตน1
โกยกิจเจริญ

คุณวุฒิ
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

12.นางพัลลภา
ศรีไพโรจน1กุล

บธ.ม.
วท.บ.

13.นายสมชาย
ไชยโคตร

บธ.ม.
ศศ.บ.

14.นางสาวภาวิกา
ขุนจันทร1

วท.ม.
วท.บ.

15.นางสาววัชราวดี
นิรุติธรรมธรา

วท.ม.
วท.บ.

16.นายภูริทรัพย1
เดชพิพัฒน1ประชา

วท.ม.
วท.บ.

17.นางสาวจิราวรรณ
สุทธิธรรม

ศศ.ม.
ศศ.บ.

18.นายขจร
ทุ?มศรี

M.A.
ศศ.บ.

19.นางสาวประไพพิมพ1
สุรเชษฐคมสัน

วท.ม.
วท.บ.

สถาบันการศึกษา
ป1ที่จบ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2558
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
2546
คอมพิวเตอร1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
ธุรกิจ
2540
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1
2539
ศาสตร1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1
คอมพิวเตอร1 2534
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ทั่วไป
2550
การบริหาร
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ทรัพยากรมนุษย1 2544
ระบบสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การตัดสินใจ 2550
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คอมพิวเตอร1 2544
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร1นเอเชีย
สารสนเทศ
2543
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ
คอมพิวเตอร1 2541
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
คอมพิวเตอร1 2551
วิทยาการ
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
คอมพิวเตอร1 2546
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2548
University of Mysore
Linguistics
2551
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ1
ราชวิทยาลัย
2546
สถิติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร1
2554
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คอมพิวเตอร1 2540
สาขาวิชา

ตําแหนง ภาระการสอน ชม./สัปดาหH
วิชาการ 2560 2561 2562 2563 2564
อาจารย1 12 12 12 12 12

ผศ.

12

12

12

12

12

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15

อาจารย1 15

15

15

15

15
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3.2.3 อาจารยHพิเศษ
ชื่อ–นามสกุล
1.นางสาวเครือวัลย1
ชัชกุล

2.นางสาวเสาวคนธ1
ศรีสุคนธรัตน1

นศ.ม

-

นศ.บ

-

บธ.ม

บริหารธุรกิจ

วท.บ.

ฟdสิกส1

3.นางสาวศุภดา
วท.ม.
โกยวิวัฒน1ตระกูล
วท.ม.
4.นายภิมลชัย
ณ ตะกั่วทุ?ง

สาขาวิชา

คุณวุฒิ

บธ ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร1
เกษตร
เศรษฐศาสตร1
เกษตร
การจัดการ
เศรษฐศาสตร1
เกษตร

สถาบันการศึกษา
ตําแหนง
ภาระการสอน ชม./สัปดาหH
ป1ที่จบ
วิชาการ 2560 2561 2562 2563 2564
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย
รศ
6
6 6 6 6
2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2532
มหาวิทยาลัยราชธานี
อาจารย1
6
6 6 6 6
2543
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2536
มหาวิทยาลัยเชียงใหม?
ผูประกอบการ 6
6 6 6 6
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม?
2540
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักวิชาการ
6
6 6 6 6
2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1
2541

4. องคHประกอบเกี่ยวกับประสบการณHภาคสนาม (การฝPกประสบการณHวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)
หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ สาขาวิช าการตลาด กํา หนดใหบัณ ฑิต ตองมีป ระสบการณ1จ าก
การฝzก ปฏิบัติง านดานการเปaน นัก การตลาดในหน?ว ยงานต?า งๆ และฝzก ทัก ษะการเปaน นัก การ
ตลาดก?อ นสํา เร็จ การศึก ษา ดัง นั้น หลัก สูต รจึง กํา หนดใหมีก ลุ?ม วิช าฝzก ประสบการณ1วิช าชีพ
และสหกิจ ศึก ษา โดยใหนัก ศึก ษาที่มีคุณ สมบัติส อดคลองกับ เกณฑ1ที่กํา หนดลงทะเบีย นกลุ ?ม
วิช าสหกิจ ศึกษา และนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม?ส อดคลองกับ เกณฑ1ดังกล?า วลงทะเบีย นกลุ?มวิช า
ฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู3ของประสบการณHภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ1ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 สามารถประยุกต1ใชความรูและทักษะการเปaนนักการตลาดจากการเรียนไปสู?การเปaน
นักการตลาดมืออาชีพและปฏิบัติงานในหน?วยงานประเภทต?างๆ ได
4.1.2 สามารถสรุปบทเรียนจากการฝzกปฏิบัติงาน และพัฒนางานของตนเองได
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ1และสามารถทํางานร?วมกับผูอื่นไดดี
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4.1.4 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต? อหนาที่ ตรงเวลา เขาใจวั ฒ นธรรมองค1 กร และ
สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการไดเหมาะสม
4.1.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค1 และกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง
4.2 ชวงเวลาการฝPกประสบการณHภาคสนาม
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป_ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดใหมีการฝzกประสบการณ1ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป_ที่ 4
5. ข3อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาตองจั ดทํ าโครงการจัด ตั้งธุร กิจ จํา ลอง โดยดํ าเนิน การแบบครบกระบวนการคื อ
เริ่มตั้งแต?การศึกษาขอมูล การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึง
ทํารายงานผลการดําเนินงาน ในลักษณะการทํางานเปaนทีม
5.2 มาตรฐานการเรียนรู3
โครงการกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ดานการเปaนนักการตลาด ที่นักศึกษาจัดทํา
ตองเปaนงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต1ใชความรูที่ไดศึกษามา สามารถทํางานเปaนทีมบริหารจัดการ
อย? า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โครงการทํ า ใหผู เขาร? ว มเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงดานความรู ความเขาใจ
ความพึงพอใจ และเอาไปใชประโยชน1ได
5.3 ชวงเวลาการทําโครงการหรืองานวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป_ที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หน?วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและความสําคัญของกิจกรรมพิเศษ และการวางแผน
ดําเนินงาน กําหนดอาจารย1ที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหขอแนะนํา และตรวจแกไขผลงาน
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย1ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย1ที่ปรึกษา โดยมีกรรมการ
ในการร?วมฟkงการนําเสนอไม?นอยกว?า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธHการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธHหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) มีความตองการในการเปaนนักการตลาด
มืออาชีพ

- สอดแทรกโครงงานในรายวิ ช าเอกบั ง คั บ
ใหนั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เ คราะห1 ส ถานการณ1 ท าง
การตลาดกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
- จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพดานการตลาด
- จัดหาเครื่องมือและสรางบรรยากาศที่เอื้อต?อ
การเรียนรูของนักศึกษา
- เนนการสอนโดยใชกรณีศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับสากล เพื่อฝzกใหนักศึกษารูจัก
คิดวิเคราะห1เชื่อมโยงและต?อยอดได
- ศึกษาเรียนรูจากแหล?งประสบการณ1จริง เช?น
การฝzกประสบการณ1ฯ การทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เปaนตน

2) มีแนวคิดดานการบริหารจัดการทางการตลาด

- ส? ง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษาแสวงหาขอมู ล ข? า วสาร
ดานธุ ร กิ จ อย? า งรอบดานเพื่ อ มากํ า หนดแผน
การตลาด
- ส? ง เสริ มใหนั กศึ กษาไดเรี ย นรู จากการศึ กษา
ดูงาน กรณีศึกษาทางธุรกิจ การจัดทําโครงการพิเศษ
- จั ดโครงการอบรมเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและเพิ่ ม
ทักษะการเรียนรูการจัดการการตลาดรูปแบบ ต?างๆ

3) การเปaนนักการตลาด

- โครงการฝzกประสบการณ1วิชาชีพหรือทําธุรกิจ
จําลอง
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธHหรือกิจกรรมของนักศึกษา

4) ความคิดริเริ่มสรางสรรค1

- กระตุ นใหนั ก ศึ ก ษาใหใชสมองดานจิ น ตภาพ
ดวยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย
- ส?งเสริมใหนักศึกษาไดเขาร?วมการแข?งขันทาง
วิชาการและงานสรางสรรค1

5) มีความสามารถดานภาษาต?างประเทศ

- ใชสื่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษ และสอดแทรก
เนื้อหาการเรียนเปaนภาษาอังกฤษ
- จัดโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาน
ภาษาต? า งประเทศทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยการ
ฝz ก อบรม การเขาค? า ยภาษาฝz ก ทั ก ษะการใช
ภาษาต?างประเทศในการทํางาน

6) คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต?อสังคม

- สรางจิ ต สํ า นึ ก และจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ
โดยการจั ด โครงการจิ ต อาสาสรางความ
รับผิดชอบต?อชุมชนและทองถิ่น
- สอดแทรกคุณธรรม จริย ธรรม ในเนื้อหาการ
เรียนการสอนทุกวิชา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตละด3าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตละด3าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช? น คุ ณ ธรรมค้ํ า จุ น โลก ธรรมคุ มครองโลก
การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปaนตน
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต?อตนเองและสังคม
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และสํานึก
ในความเปaนไทย
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2.1.1.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนและ/หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
สอดแทรกการมีจิตสาธารณะ สรางความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองและสํานึกในความ
เปaนไทย
2) ชี้แจงและส?งเสริมใหผูเรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย เช?น การเขาชั้นเรียน การตรงเวลา การแต?งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และยกย?องชื่นชมผูที่มีความเสียสละหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม
3) มอบหมายใหผู เรี ย นทํ า งานเปa น กลุ? ม ฝz กความรั บ ผิ ด ชอบต? อตนเองและ
สังคม
2.1.1.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เช?น การเขาชั้นเรียนตรงเวลา ส?งงานตรง
เวลาและครบถวน การร?วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย?างผูมีความ รับผิดชอบ การเปaนแบบอย?างที่ดี
การช?วยเหลือผูอื่น เปaนตน
2) สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบขอบังคับ
ต?างๆ ของมหาวิทยาลัย
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู3
2.1.2.1 ผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) มีความรอบรู และความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอย?างกวางขวาง
2) สามารถบู รณาการความรู ในวิ ชาที่ ศึ กษาใหสอดรั บดานสิ่ งแวดลอม สั งคม
เศรษฐกิจ ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตร1อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูในวิชาที่ศึกษา
4) มีโลกทัศน1กวางไกล เขาใจและเห็นคุณค?าของตนเอง ผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2.1.2.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3
1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผูเรียนเปaนสําคัญ
เนนการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณ1เดิมของผูเรียนเขากับความรูและ
ประสบการณ1ใหม?ในรายวิชาที่สอน
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2) สอนโดยเนนบู ร ณาการความรู ในวิ ช าที่ ศึกษาใหสอดรั บ ดานสิ่ งแวดลอม
สังคม เศรษฐกิจ ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตร1อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ1ตรงมาเปaนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
4) มอบหมายใหผูเรียนทําการศึกษา คนควาองค1ความรู และวิทยาการใหม?ๆ และ
หรือวิจัยเพื่อต?อยอดองค1ความรู
2.1.2.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) ทดสอบย?อย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการฝzกปฏิบัติ
4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2.1.3 ทักษะทางปMญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) มีทักษะการคิดแบบองค1รวม
2) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่อง
3) สามารถประยุกต1ใชความรูในการป‹องกันและแกปkญหา
2.1.3.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ1
ของสิ่งต?างๆ ในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต?างๆ เช?น อภิปรายกลุ?ม ฝzกแกปkญหา
เปaนกลุ?ม จัดสถานการณ1จําลองใหผูเรียนฝzกตัดสินใจ เปaนตน เพื่อแกไขปkญหาไดอย?างรอบดานและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดเปaนปkญญา โดยการคิดจาก
Discerning Cognitive สู? Respecting (Affective) สู? Engaging (Active) สู? Transforming ผลของ
การคิด คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส?งเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณา
ที่เหมาะสมต?อประเด็นปkญหาหนึ่งๆ ดวยการคิดวิเคราะห1 สังเคราะห1 แสดงการประเมินขอมูลใหเห็น
ถึ งความน? า เชื่ อถื อ และขอสรุ ป อั น นํ า ไปสู? การตั ด สิ น ใจที่ ถูกตองเหมาะสม และแกปk ญ หาไดอย? า ง
สรางสรรค1
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยประสบการณ1ตรง เช?น ศึกษานอกสถานที่
การสัมภาษณ1 พูดคุยกับผูมีประสบการณ1แลวสรุปเปaนสาระความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามา
ประยุกต1ใชในการป‹องกันและแกปkญหาชีวิตประจําวันได
4) มอบหมายงานใหผูเรี ยนทํ าการศึ กษา แสวงหาขอมู ลความรู จากแหล? งและ
วิธีการที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา
2.1.3.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปkญญาของผูเรียนตั้งแต? ขั้นสังเกต
ตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห1 สังเคราะห1และประเมินค?า ตามลําดับ
2) ประเมินดวยการสรางสถานการณ1จําลอง แลวใหผูเรียนฝzกตัดสินใจแกปkญหา
อย?างมีเหตุมีผล โดยผูสอนและผูเรียนร?วมกันประเมินผลงานนั้น
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธHระหวางตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
1) มี ส? ว นช? ว ยและเอื้ อ ต? อ การแกปk ญ หาในกลุ? ม โดยพั ฒ นาทั ก ษะการรั บ รู
ความรูสึกของผูอื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ1และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของตนไดอย?างเหมาะสม
2) มี ความคิ ดริ เ ริ่ มในการวิ เ คราะห1ปk ญ หาไดอย? า งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของ
ตนเองและของกลุ?ม
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอย?างต?อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
4) มีสํานึกสาธารณะ และเปaนพลเมืองที่มีคุณค?าของสังคมไทยและสังคมโลก
2.1.4.2 กลยุ ท ธH ก ารสอนที่ ใ ช3 ใ นการพั ฒ นาการเรี ยนรู3 ด3 า นทั ก ษะความสั ม พั น ธH
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ?านประสบการณ1ตรงจากการทํางานเปaนคู?
หรือเปaนกลุ?ม เพื่อฝzกความรับผิดชอบ ฝzกทักษะความเปaนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษย
สัมพันธ1 การปรับตัวและยอมรับความแตกต?างของคนในสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปdดโอกาสใหผูเรียนแต?ละคนไดมีปฏิสัมพันธ1
ร? ว มกั น เรี ย นรู และช? ว ยกั น วิ เ คราะห1 ปk ญ หา เช? น ทํ า งานกลุ? ม การแสดงบทบาทสมมุ ติ ร? ว มกั น
การวิเคราะห1สถานการณ1เพื่อแกปkญหา เปaนตน
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็น
คุณค?าของการแบ?งปkน ดูแล เอาใจใส? รักษาสมบัติต?างๆ ที่เปaนของส?วนร?วม และไม?นํามาเปaนของส?วนตน
4) สอดแทรกเนื้อหา/จัดกิจกรรมการเปaนพลเมืองที่มีคุณค?าของสังคมไทยและ
สังคมโลก ทําใหผู เรี ยนมีวิ สัย ทัศน1 กวางไกล เขาใจและยอมรับ ความเปลี่ ยนแปลงของสังคม และ
วิทยาการต?างๆ พรอมปฏิบัติตนไดอย?างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมในช?วงเวลา
ที่เหมาะสม
2.1.4.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุ?ม
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานของกลุ?ม
3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต1ใชวิธีการทางคณิตศาสตร1 และสถิติไปใชในการดําเนินชีวิต
และปฏิบัติงานไดอย?างเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอย?างรูเท?าทัน ในการพัฒนาปkญญาความรู
ดานต?า งๆ และใชเทคโนโลยีในการติดต? อสื่ อสาร สื บคนขอมูล คั ดกรอง รวบรวม วิเ คราะห1 และ
นําเสนอขอคนพบไดอย?างเหมาะสม
3) ใชภาษาในการสื่อสารไดอย?างมีประสิทธิภาพ
2.1.5.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหHเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนหลักคณิตศาสตร1 สถิติและ/หรือการวิเคราะห1เชิงปริมาณที่สามารถนําไปใช
ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได
2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ใหผู เรี ย นไดมี โอกาสสื บคนขอมู ลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค1ที่ตองการ
3) สอนโดยเนนใหผูเรียนใชภาษาไทยและ/หรือภาษาต?างประเทศในการรับ-ส?ง
สารไดถูกตองตามหลักไวยากรณ1ทั้งรูปแบบการฟkง พูด อ?าน และเขียน รวมถึงเลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ?มบุคคลที่แตกต?างกัน
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2.1.5.3 กลยุ ทธH ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู3ด3 า นทั ก ษะในการวิ เ คราะหH เ ชิงตั วเลข
การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีระหว?างร?วมกิจกรรมการเรี ยนรู ในชั้ น
เรียน หรือขณะร?วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานเปaนรูปเล?ม และ/หรือการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
3) ประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูลออนไลน1 และการอางอิงแหล?งที่มาได
อย?างถูกตอง
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแตละด3าน (หมวดวิชาเฉพาะ)
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย1สุจริต เสียสละและไม?เอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ต?อตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
2) มีความพอเพียงเปaนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และสรางภูมิคุมกัน
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับต?างๆ ขององค1กร
และสังคม
4) มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรม ที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปkญหาต?างๆ ทางดานวิชาชีพ โดยใชจรรยาบรรณของนักการตลาด
5) มีภาวะความเปaนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปaนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
6) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค?าและ
ศักดิ์ศรีของความเปaนมนุษย1
2.2.1.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกฝkงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เช?น เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาการ
ส?งงาน ตามกําหนดที่ไดรับมอบหมาย และการแต?งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร?งครัด
2) ใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย1
ในการอางอิงผลงานของผูอื่น รูจักเคารพทรัพย1สินทางปkญญา
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3) จัดกิจกรรมส?งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยที่ผูสอนตองสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับ จรรยาบรรณทางวิชาชีพทุกรายวิชาที่ เกี่ยวของ เพื่ อใหผูเรี ยนสามารถเรี ยนรูไปพรอมกั บ
วิทยาการต?างๆ
2.2.1.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารย1ผูสอนใหคะแนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา การส?งงานตามระยะเวลา
ที่กําหนด และตรวจการแต?งกายของนักศึกษาเปaนประจํา
2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและผลงานของนักศึกษาที่จัดขึ้นในแต?ละครั้ง
3) ประเมินผลจากแบบทดสอบและผลงานของนักศึกษาในดานความซื่อสัตย1
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยผลงานตองไม?ละเมิดทรัพย1สินทางปkญญาของผูอื่น
2.2.2 ความรู3
2.2.2.1 ผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) มี ความรู และความเขาใจในสาระสํ าคั ญของศาสตร1 ด านการตลาดและ
การบริหารธุรกิจ
2) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร1 ที่เกี่ยวของกับการตลาด
การบริหารธุรกิจ ทั้งทางดานมนุษย1ศาสตร1 สังคมศาสตร1และวิทยาศาสตร1
3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด การบริหารธุรกิจ
ในเรื่องการ วางแผน การจัดโครงสรางการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ1ทางธุรกิจ
4) มีความรูและพัฒ นาการตามความกาวหนาทางวิ ชาการและวิ ชาชี พทาง
การตลาดและการบริหารธุรกิจ รวมทั้งทําความเขาใจเกี่ยวกับผลของสถานการณ1ที่เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและสังคมโลก
5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอย?างต?อเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม?ๆ
7) มีประสบการณ1ในการพัฒนาองค1ความรูเพื่อการใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร1อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2.2.2.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3ด3านความรู3
1) ใชการเรียนการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย โดยเนนหลักทางทฤษฎี
และปฏิบัติ ในสถานการณ1จําลอง โดยเนนผูเรียนเปaนสําคัญ
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2) กําหนดใหมีการแสวงหาความรูอย?างเปaนระบบ รอบดาน ส?งเสริมใหทํากิจกรรม
ที่กระตุนใหเกิดกระบวนการคิด และนําเสนอไดอย?างเปaนระบบ
3) กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมดานการเปaนนักคิด นักวางแผน ทางการตลาด
และจัดหาเครื่องมือ สรางบรรยากาศที่เอื้อต?อการเรียนรู
4) จัดโครงการพิเศษเพื่อสรางความพรอมดานการเปaนนักการตลาด
2.2.2.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านความรู3
1) ประเมินจากการสังเกต การถามตอบในชั้นเรียน
2) การทดสอบตามใบงานหรือแบบทดสอบ
3) ประเมินจากโครงการ และกิจกรรมที่นําเสนอ
4) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.2.3 ทักษะทางปMญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหล?งและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง
เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปaนประโยชน1ในการใชงานตามสถานการณ1แวดลอมทางธุรกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห1อย?างเปaนระบบและมีเหตุผล คิดอย?างสรางสรรค1 สามารถ
บูรณาการความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ1เพื่อใชในการแกปkญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ1ทั่วไปไดอย?างเหมาะสม
3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะห1ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือก
อย?างรอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ1ทางธุรกิจ ทํา
ใหเกิดการไดเปรียบทางการแข?งขันทางธุรกิจ
4) สามารถประยุกต1ความรูและทักษะกับการแกไขปkญหาทางคอมพิวเตอร1ได
อย?างเหมาะสม
2.2.3.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) มอบหมายใหนั กศึ กษาไดเรี ยนรู โดยเนนการคิ ดวิ เคราะห1 เกี่ ยวกั บ
องค1ความรู และประเด็นปkญหาทางธุรกิจ นําไปสู?การพัฒนาโครงการ และการทํา วิจัย เพื่อหาทาง
พัฒนาแกไข
2) มอบหมายใหนั ก ศึ ก ษาทํ า กิ จ กรรมกลุ? ม โดยใหนั ก ศึ ก ษาไดนํ า เสนอ
การประยุกต1องค1ความรูดานการเปaนนักการตลาด เพื่อสรางงานวิจัย โครงการ
2.2.3.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะทางปMญญา
1) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น
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2) ประเมินผลจากโครงการ ผลงานวิจัย การนําโครงการ งานวิจัยไปใชประโยชน1
2.2.4 ทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธHระหวางตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานเปaนกลุ?มและมีทักษะในการทํางานเปaนทีม แสดงภาวะผูนํา
สมาชิกของกลุ?มไดอย?างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย?างสรางสรรค1เอื้อต?อการแกไข
ปkญหาของทีม
3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอย?าง
ต?อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
4) สามารถสื่อสารกับกลุ?มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต?างประเทศอย?างมีประสิทธิภาพ
2.2.4.2 กลยุ ทธH ก ารสอนที่ ใ ช3 ใ นการพั ฒนาการเรี ยนรู3 ด3 า นทั ก ษะความสั มพั น ธH
ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) กําหนดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและมีปฏิสัมพันธ1ร?วมกัน เช?น
การนําเสนอหนาชั้นเรียน การแบ?งกลุ?มในการทํากิจกรรมดานการเปaนนักการตลาด
2) กํ าหนดใหนั กศึกษาไดนํ า เสนอผลงาน หรื อองค1 ความรูดานการเปa น
นักการตลาด ที่สรางขึ้น ไปสรางประโยชน1กับทองถิ่น หรือแหล?งชุมชนต?างๆ ตามความเหมาะสม
3) กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปaนกลุ?ม มีการทํางานที่ตองประสานงาน
กับผูอื่น หรือตองอาศัยขอมูลจากผูมีประสบการณ1 และผูรูในทองถิ่น
4) ส?งเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและสรางสรรค1ผลงานเพื่อต?อยอด
องค1ความรู
2.2.4.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานนําเสนอผลงาน การรายงาน และ
การนําเสนอโครงการต?างๆ ของนักศึกษา
2) ประเมินผลจากผูรับการบริการจากทองถิ่น ชุมชน หรือหน?วยงานภายนอก
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2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต1ใชหลักคณิตศาสตร1 สถิติ การวิเคราะห1เชิงปริมาณมาใช
ในการวิเคราะห1และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต?างประเทศที่จําเปaนต?อการทําธุรกิจได
อย?างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียน
ที่เหมาะสมสําหรับกลุ?มบุคคลที่แตกต?างกัน ทั้งที่เปaนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ
5) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปaนที่ มีอยู? ในปkจจุบันต?อการทํางานที่เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร1
6) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปkญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร1
หรือการแสดงสถิติประยุกต1ต?อปkญหาที่เกี่ยวของอย?างสรางสรรค1
2.2.5.2 กลยุทธHการสอนที่ใช3ในการพัฒนาการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหHเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายใหนักศึกษานําเสนองานเปaนกลุ?ม ใหนักศึกษาไดลงพื้นที่จริง มีการ
วิเคราะห1สถานการณ1จํา ลอง และสถานการณ1จ ริง รูจั กการนํ าเสนอแนวทางในการแกไขปkญ หาที่
เหมาะสม และประยุกต1ใชเทคโนโลยีในรูปแบบต?างๆ
2.2.5.3 กลยุทธHการประเมินผลการเรียนรู3ด3านทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน ผลจากสื่อและอุ ป กรณ1 ส ารสนเทศที่ใชในการนํา เสนอสารและ
ความสามารถในการใชอุปกรณ1คอมพิวเตอร1ในการนําเสนอสาร
2) ประเมินผลจากการนําเสนอสารของนักศึกษาในดานวิธีการ
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู3 จ ากหลั ก สู ต รสู รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 ด3านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช?น คุณธรรมค้ําจุนโลก ธรรมคุมครองโลก การดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปaนตน
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต?อตนเองและสังคม
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และสํานึกในความ
เปaนไทย
3.1.2 ด3านความรู3
1) มีความรอบรู และความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอย?างกวางขวาง
2) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษาใหสอดรับดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตร1อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูในวิชาที่ศึกษา
4) มีโลกทัศน1กวางไกล เขาใจและเห็นคุณค?าของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
3.1.3 ทักษะทางปMญญา
1) มีทักษะการคิดแบบองค1รวม
2) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่อง
3) สามารถประยุกต1ใชความรูในการป‹องกันและแกปkญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีส?วนช?วยและเอื้อต?อการแกปkญหาในกลุ?ม โดยพัฒนาทักษะการรับรูความรูสึกของ
ผูอื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ1และสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนไดอย?าง
เหมาะสม
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห1ปkญหาไดอย?างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ?ม
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอย?างต?อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
4) มีสํานึกสาธารณะ และเปaนพลเมืองที่มีคุณค?าของสังคมไทยและสังคมโลก
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต1ใชวิธีการทางคณิตศาสตร1 และสถิติไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานไดอย?างเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย? า งรู เท? า ทั น ในการพั ฒ นาปk ญ ญาความรู
ดานต?า งๆ และใชเทคโนโลยีในการติดต? อสื่ อสาร สื บคนขอมูล คั ดกรอง รวบรวม วิเ คราะห1 และ
นําเสนอขอคนพบไดอย?างเหมาะสม
3) ใชภาษาในการสื่อสารไดอย?างมีประสิทธิภาพ
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย1สุจริต เสียสละและไม?เอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบต?อ
ตนเองสังคม และสิ่งแวดลอม
2) มี ค วามพอเพี ย งเปa น หลั ก ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด แนวคิ ด ความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและสรางภูมิคุมกัน
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับต?าง ๆ ขององค1กรและสังคม
4) มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปkญหาต?างๆทางดานวิชาชีพโดยใช จรรยาบรรณของนักการตลาด
5) มีภาวะความเปaนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปaนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
6) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค?าและศักดิ์ศรีของ
ความเปaนมนุษย1
3.2.2 ความรู3
1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร1ดานการตลาดและการบริหารธุรกิจ
2) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร1 ที่เกี่ยวของกับการตลาด การบริหารธุรกิจ
ทั้งทางดานมนุษย1ศาสตร1 สังคมศาสตร1และวิทยาศาสตร1
3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด การบริหารธุรกิจ ในเรื่อง
การวางแผน การจัดโครงสรางการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ1ทางธุรกิจ
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4) มีความรูและพัฒนาการตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด
และการบริ ห ารธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ทํ า ความเขาใจเกี่ ย วกั บ ผลของสถานการณ1 ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมและสังคมโลก
5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอย?างต?อเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม?ๆ
7) มีประสบการณ1ในการพัฒนาองค1ความรูเพื่อการใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร1อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.3 ทักษะทางปMญญา
1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหล?งและมีประสิทธิภาพดวยตนเองเพื่อใหได
สารสนเทศที่เปaนประโยชน1ในการใชงานตามสถานการณ1แวดลอมทางธุรกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห1อย?างเปaนระบบและมีเหตุผล คิดอย?างสรางสรรค1 สามารถบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ1เพื่อใชในการแกปkญหาทางธุรกิจ และสถานการณ1
ทั่วไปไดอย?างเหมาะสม
3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะห1ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย?างรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ1ทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแข?งขันทางธุรกิจ
4) สามารถประยุกต1ความรูและทักษะกับการแกไขปkญหาทางคอมพิวเตอร1ไดอย?างเหมาะสม
3.2.4 ทักษะความสัมพันธHระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานเปaนกลุ?มและมีทักษะในการทํางานเปaนทีม แสดงภาวะผูนําสมาชิก
ของกลุ?มไดอย?างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย?างสรางสรรค1เอื้อต?อการแกไขปkญหาของทีม
3) มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอย?างต?อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
4) สามารถสื่อสารกับกลุ?มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต?างประเทศ
อย?างมีประสิทธิภาพ
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต1 ใ ชหลั ก คณิ ต ศาสตร1 สถิ ติ การวิ เ คราะห1 เ ชิ ง ปริ ม าณมาใช
ในการ วิเคราะห1และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาต? างประเทศที่ จํ าเปa นต? อการทํ าธุ รกิ จไดอย? างมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุ?มบุคคลที่แตกต?างกัน ทั้งที่เปaนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศใชเทคโนโลยีอื่นๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ
และการเขียน
5) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปaนที่มีอยู?ในปkจจุบันต?อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร1
6) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปkญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร1หรือการ
แสดงสถิติประยุกต1ต?อปkญหาที่เกี่ยวของอย?างสรางสรรค1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปMญญา

2. ความรู3
1

2

3

4

1

2

3
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9903204 อันดามันวิวรรธน1
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค1รวม
9904206 การคิดวิเคราะห1เพื่อการแกไขปkญหา

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะหH
4. ทักษะความสัมพันธH
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใช3เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปMญญา

6

7

8

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหH
ความสัมพันธH เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ และการใช3เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

4 1

2

3

4

1

2

3 4

5 6
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2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
6305302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
6305316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6356553 กฎหมายธุรกิจ
7352107 การบัญชีสําหรับธุรกิจ
7353201 การเงินธุรกิจ
7354101 หลักการตลาด
7356214 การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
7359101 หลักเศรษฐศาสตร1
7359331 การวิเคราะห1เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
7360102 องค1การและการจัดการ
7361106 ซอฟแวร1ประยุกต1เบื้องตนสําหรับธุรกิจ

2. ความรู3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2.2 กลุมวิชาเฉพาะด3าน
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

5. ทักษะการวิเคราะหH
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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7350301 จริยธรรมทางธุรกิจ
7354205 การจัดการผลิตภัณฑ1และตราสินคา
7354212 พฤติกรรมผูบริโภค
7354214 กลยุทธ1ดานราคา
7354215 การจัดการช?องทางการจัดจําหน?าย
และโลจิสติกส1
7354306 กลยุทธ1การตลาด
7354312 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
7354313 การตลาดดิจิทลั

4. ทักษะ
ความสัมพันธH
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู3
ระหวางบุคคล
ปMญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

7354314 ก าร จั ดก า รก า รต ล าด เ พื่ อ ก า ร
ท?องเที่ยวชายฝklงอันดามัน
7354405 การวางแผนการตลาด
7354410 การวิจัยตลาด
7354413 สัมมนานวัตกรรมการตลาด
7356405 การจัดการเชิงกลยุทธ1

5. ทักษะการวิเคราะหH
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะด3าน
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ (ตอ)

4. ทักษะ
ความสัมพันธH
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู3
ระหวางบุคคล
ปMญญา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

1 2 3 4 5

2. ความรู3

6

3. ทักษะทาง
ปMญญา

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

4

5. ทักษะการวิเคราะหHเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช3เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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6305330 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
และการโฆษณา
7354203 การจัดการการขาย
7354211 จิตวิทยาทางธุรกิจสําหรับการตลาด
7354303 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
7354305 การตลาดบริการ
7354315 การตลาดเชิงกิจกรรม
7354401 การจัดการลูกคาสัมพันธ1
7354406 ปkญหาพิเศษทางการตลาด
7354411 การตลาดอาเซียนและตลาดโลก
7354412 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการตลาด

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธH
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

7354408 เตรียมฝzกประสบการณ1วิชาชีพ
ดานการตลาด
7354409 ฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาด

2.3.2 กลุมฝPกสหกิจศึกษา
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
9905401 สหกิจศึกษา

2. ความรู3

3. ทักษะทาง
ปMญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3

4 1 2 3 4 5 6
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2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ให3เลือกกลุมใดกลุมหนึ่งจากกลุม
ตอไปนี้
2.3.1 กลุมฝPกประสบการณH
วิชาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหHเชิง
ความสัมพันธH
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและ
การใช3เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑHในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑHในการให3ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปaนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว?าดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์
โดยใหมีการทวนสอบในเรื่องต?างๆ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของขอสอบใหเปaนไปตามแผนการสอน
2.1.2 ตรวจสอบการใหคะแนนแต?ละรายวิชาใหเปaนไปตามเกณฑ1
2.1.3 ประเมินจากบุคลากรในหน?วยงานที่นักศึกษาฝzกประสบการณ1วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ1
2.1.4 ทดสอบประเมินความรูของนักศึกษาก?อนสําเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมิ น การมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ในดานของระยะเวลาในการหางานทํ า ความรู
ความสามารถ และความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ1
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจจากผูประกอบการที่มีต?อบัณฑิต ในดานคุณธรรมจริยธรรมดาน
ความรูความสามารถและดานอื่นๆตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยการตอบแบบสอบถาม
หรือสัมภาษณ1
3. เกณฑHการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติใหเปaนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ว?าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 เปaนนักศึกษาภาคเรียนสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 เปaนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไว
3.2.3 ใชเวลาในการศึกษาไม?เกิน 2 เท?าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือไม?เกิน 8 ป_
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3.2.4 ผ?านการฝzกงานสหกิจศึกษา หรือฝzกประสบการณ1วิชาชีพดานการตลาดตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร
3.2.5 ผ?านการอบรมและเขาร?วมโครงการที่สาขาวิชากําหนดครบทุกโครงการ ไดแก?
3.2.5.1 โครงการเขียนแผนธุรกิจ
3.2.5.2 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานทางดาน
การตลาด 1
3.2.5.3 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานทางดาน
การตลาด 2
3.2.5.4 โครงการพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานทางดาน
การตลาด 3
3.2.5.5 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยH
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยHใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปaนครูแก?อาจารย1ใหม? ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 แนะนําบุคลากร สถานที่ และการบริการต?างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.3 ส?งเสริมอาจารย1ใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ1เพื่อส?งเสริมการสอน และ
การวิจัยอย?างต?อเนื่อง การจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาต?อการ
ฝzกอบรม การศึกษาดูงานวิชาการ และวิชาชีพในองค1กรต?างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต?างประเทศ หรือการลาศึกษาต?อ
2. การพัฒนาความรู3และทักษะให3แกคณาจารยH
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส?งเสริมอาจารย1ใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ1เพื่อส?งเสริมการสอน
และการวิจัยอย?างต?อเนื่อง การจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาต?อ
ฝz ก อบรม ดู ง านวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค1 ก รต? า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ
ต?างประเทศ หรือการลาเพื่อศึกษาต?อ
2.1.2 การเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด3านอื่นๆ
2.2.1 การมีส?วนร?วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก?ชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อกระตุนอาจารย1ในการทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส?งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสรางองค1ความรูเปaนหลักเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
2.2.5 จัดใหเขาร?วมกิจกรรมบริการวิชาการต?างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริ ห ารหลั ก สู ต รมี คณะกรรมการประจํ า หลั กสู ต ร ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี
ฝ| า ยวิ ช าการ ประธานหลั กสู ต ร และอาจารย1 ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร โดยมี คณบดี เ ปa น ผู กํ า กั บ ดู แ ล
และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก?อาจารย1ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย1ผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร?วมกับผูบริหารของคณะ และ
อาจารย1ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลสํา หรับใชในการปรับ ปรุงและพัฒนาหลักสู ตรโดยมีการ
ดําเนินการทุกป_อย?างต?อเนื่อง
1.1 เปƒาหมายการบริหารหลักสูตร
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไม?ต่ํากว?ามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การตลาด ใหสอดคลองทันต?อความเปลี่ยนแปลงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
1.1.2 หลักสูตรผ?านการรับรองตามเกณฑ1มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. และ กพ.
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานอย?างสม่ําเสมอทุกๆ 5 ป_
1.1.4 บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดมีความใฝ|รู มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.2 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
1.2.1 จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลหรือระดับประเทศ
1.2.2 จําทําปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป_
1.2.3 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตัวเอง
1.2.4 กําหนดใหอาจารย1ที่สอนมีคุณวุฒิไม?ต่ํากว?าปริญญาโท หรือเปaนผูมีประสบการณ1หลายป_
1.2.5 มีจํานวนคณาจารย1ประจําไม?นอยกว?าเกณฑ1มาตรฐาน
1.2.6 จัดทําแบบประเมิน ความพึง พอใจของหลักสูต รและการเรีย นการสอน โดยบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
1.3.1 หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ1มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองหลักสูตร
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1.3.2 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหม?ไดดวยตนเอง
1.3.3 จํานวนและรายชื่อคณาจารย1ประจํา ประวัติอาจารย1ดานคุณวุฒิประสบการณ1 และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย1
1.3.4 ประเมินผลโดยผูสําเร็จการศึกษา อย?างนอยทุกๆ 5 ป_
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการสํารวจความตองการบัณฑิตจากสถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ตลอดจนศิษย1
เก?า โดยการสํารวจจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ1 การสนทนากลุ?มเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูต รใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม รวมทั้งใชในการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค1 เปaนที่พอใจของผูใชบัณฑิตต?อไป ดังวงจรต?อไปนี้
2.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ก?อนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประมาณการความตองการของตลาดแรงงาน
2.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงานดานการตลาด
2.4 มี แ ผนการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใชบั ณ ฑิ ต เปa น ประจํ า ทุ ก ป_ ก ารศึ ก ษาและเมื่ อ
ครบรอบหลักสูตร
2.5 แนวทางประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของบั ณฑิ ต โดยพิ จ ารณาจากปk จ จั ย ความตองการของ
ตลาดแรงงานดังนี้
-ความรับผิดชอบต?อหนาที่
-ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
-คุ ณ ลั ก ษณะส? ว นบุ ค คล (คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพ การทํ า งานเปa น ที ม
ความคิดสรางสรรค1)
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้
3.1.1 หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมอาจารย1ประจําหลักสูตรเพื่อวิเคราะห1ความพรอม สําหรับการ
รับนักศึกษา และสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อกําหนดเป‹าหมายและแผนรับนักศึกษาใหม?
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3.1.2 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
3.1.2.1 หลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัตินักศึกษาโควตา จะตองมีเกรดเฉลี่ยไม? ต่ํากว?า 2.50
3.1.2.2 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นป_ที่ 6 หรือเทียบเท?า
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาตามระบบตาง ๆ ดังนี้
3.2.1 ระบบโควตากําหนดเกณฑ1คุณสมบัติ ประกาศผูผ?านเกณฑ1: สอบสัมภาษณ1 ประกาศผล
การสอบ รายงานตัวนักศึกษาใหม?
3.2.2 ระบบกลุ? ม ภาคี : กํ า หนดเกณฑ1 คุ ณ สมบั ติ ประกาศผู ผ? า นเกณฑ1 สอบขอเขี ย น/
สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ1 ประกาศผลการสอบ รายงานตัวนักศึกษาใหม?
3.2.3 ระบบคัดเลือกทั่วไป กําหนดเกณฑ1คุณสมบัติ ประกาศผูผ?านเกณฑ1: สอบสัมภาษณ1
ประกาศผลการสอบ รายงานตัวนักศึกษาใหม?
3.3 การเตรียมความพร3อมกอนเข3าศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมก?อน
เขาศึกษา ดังนี้
3.3.1 หลักสูตรประชุมการเตรียมความพรอมก?อนเขาศึกษา โดยพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับรายชื่ออาจารย1ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการพบผูปกครองและนักศึกษาทั้งดาน
วิชาการ กิจกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หลักสูตรไดร?วมกับมหาวิทยาลัย ใชระบบ “ภาคี” เขามาเปaน
ส?วนหนึ่งในการรับนักศึกษาใหเปaนไปตามเป‹าหมายที่ทางหลักสูตรไดวางไว
3.3.2 หลักสูตรมีก ารชี้แ จงรายละเอีย ดดานวิช าการ กิจ กรรม หลัก สูต ร กฎ ระเบีย บ
ขอบัง คับ การแต? งกาย ต?อผูปกครอง แนะนําอาจารย1ที่ปรึกษาและช?องทางการติ ดต?อประสานงาน
ระหว?างผูปกครองกับอาจารย1ที่ปรึกษา ค?าใชจ?ายต?าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นสําหรับการเรียนตลอดหลักสูตร มี
การจัดเตรียมแบบฟอร1มใหผูปกครองกรอกขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู? หมายเลขโทรศัพท1ที่สามารถติดต?อ
ได จัดทําแผ?นพับแจงหมายเลขโทรศัพท1ของอาจารย1ประจําหลักสูตรใหผูปกครองรับทราบ
3.3.3 หลัก สูต รมีก ารประชุม นัก ศึก ษาใหม? โดยแบ?ง ตามหองเพื่อพบอาจารย1ที่ป รึก ษา
สํา หรับ ทําการชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน กฎระเบียบ การแต?งกาย การเขาชั้นเรียน กิจกรรม
ของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาตองเขาร?วม รับทราบตารางเรียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และ
รับรหัสผ?านการเขาสู?ระบบออนไลน1
3.3.4 หลักสูตรจัดทําบันทึกเสนอคณะ สําหรับตารางการใหคําปรึกษาแก?นักศึกษา ซึ่งเปaนคาบว?าง
จากภารกิจ การสอนของอาจารย1ทุกท?านในสาขาวิชาการตลาด
3.3.5 หลั กสู ตรมี การทบทวนระบบกลไก กระบวนการ การเตรี ยมความพรอมก? อนเขาศึ กษา
ประชุมและมีมติจากที่ประชุมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและดําเนินการ ทางหลักสูตรมีการจัดโครงการ
เตรียมความพรอมนองใหม?การตลาด เปaนโครงการที่อาจารย1พบนักศึกษา รุ?นพี่รุ?นนอง ซึ่งเปaนการทํา
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ความรูจักในเบื้องตน พรอมร?วมกับการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เปaนการสรางแรงบันดาลใจ สรางความ
ผูกพัน ของพี่นองการตลาด ก?อนเปdดภาคเรียน
3.4 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมการดูและการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก?นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
3.4.1 หลักสูตรมีการสํารวจรายชื่ออาจารย1ที่ปรึกษา เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยแต?งตั้งอาจารย1
ที่ปรึกษา
3.4.2 อาจารย1ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการส?งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และใหนักศึกษาทุกคนกรอกประวัติ
-ประวัติของนักศึกษา บิดา มารดา
-ที่อยู?ที่สามารถติดต?อได หมายเลขโทรศัพท1ของผูปกครอง นักศึกษา เพื่อนสนิท ญาติ
-สถานศึกษาเดิมที่จบ/รูปถ?าย
3.4.3 หลักสูตรไดมีแผนจัดทําตารางการใหคําปรึกษา เพื่อใหความช?วยเหลือเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงแก?นักศึกษาในดานต?างๆ ดังนี้
3.4.3.1 ดานวิชาการ แนะแนวดานการเรียน การลงทะเบียน การคํานวณผลการเรียน
การเขาชั้นเรียน การขาดเรียน
3.4.3.2 ดานทักษะการใชชีวิต เกี่ยวกับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การแกปkญหาใน
ชีวิต การอยู?ในสังคม
3.4.3.3 ดานกิจกรรม การเขาร?วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา
3.4.3.4 ดานเศรษฐกิจ การลงทะเบียนเรียน การออม
3.4.3.5 ดานอื่น ๆ อาทิเช?น ปkญหาครอบครัว ปkญหากับเพื่อนในหองเรียน เพื่อนต?างคณะ
ซึ่งทางหลักสูตรฯ มีนโยบายใหอาจารย1ที่ปรึกษาทุกชั้นป_ พบนักศึกษาอย?างนอยเดือนละ 1 ครั้ง และมี
การใชสื่อออนไลน1 ในการสรางหองสนทนากลุ?มเพื่อติดต?อประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน
มอบหมายงาน และใหคําปรึกษาในเรื่องอื่นๆ ผ?านทางโทรศัพท1 Facebook หรือ Line
3.4.4 อาจารย1ที่ปรึกษาตองบันทึกขอมูล ซึ่งหากเปaนเรื่องเกี่ยวกับการขาดเรียน ผลการเรียน
อาจารย1ที่ปรึกษาจะมีการแจงผูปกครองทางโทรศัพท1 พรอมทั้งมีการขอนัดผูปกครองใหมาพบที่
มหาวิทยาลัย เพื่อแกปkญหาในเบื้องตน และติดตามผล
3.4.5 หลักสูตรฯ มีการประชุมทบทวนกระบวนการ การส?งเสริมและพัฒนานักศึกษา
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3.5 หลักสูตรมีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร3างทักษะการเรียนรู3ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
3.5.1 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางแผนการพัฒนาความรูนักศึกษาเสนอต?อมหาวิทยาลัย
สําหรับแผนงบประมาณและทรัพยากร แผนพัฒนาบุคลากร แผนสนับสนุนดานทุนการศึกษา แผนการ
จัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค1 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพการเปaน
นักการตลาดใหนักศึกษาในหลักสูตร โดยประมวลผลจากการนิเทศนักศึกษา ที่ออกฝzกประสบการณ1
วิชาชีพทางการตลาด
3.5.2 หลักสูตรมีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ในดานต?าง ๆ ดังนี้
3.5.2.1 แผนงานงบประมาณและทรัพยากร ซึ่งทางหลักสูตรฯ ตองมีการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน1สูงสุดแก?การเรียนรูของนักศึกษา
3.5.2.2 แผนพัฒนาบุคลากร นอกจากการพัฒนาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ตองมีการจัด
นักศึกษาออกฝzกประสบการณ1วิชาชีพ ณ สถานประกอบการจริง เช?น โครงการทัศนศึกษา “แหล?ง
เรียนรูดานการตลาด” เพื่อใหนักศึกษาไดประยุกต1ใชความรู คู?กับการทํางานจริงในอนาคต
3.5.2.3 แผนสนับ สนุน ดานทุน การศึ กษา หลักสู ตรมีทุน การศึกษาสํ าหรั บนั กศึกษา
เรียนดีแต?ยากจน หรือการใหคําปรึกษาดานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา เปaนตน
3.5.2.4 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค1 ประกอบดวยดานต?าง ๆ ดังนี้
1) ความรูวิชาหลักและความรูเฉพาะสําหรับอนาคต หลักสูตรฯ ไดมีการจัดรายวิชา
ที่สอดคลองกับทักษะดังกล?าว โดยการจัดการเรียนในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ใน
รายวิชาต?าง ๆ อาทิเช?น ภาษาอังกฤษ หลักเศรษฐศาสตร1 สังคมวิวรรธน1 การภาษีอากรธุรกิจ การเงิน
ธุรกิจ เปaนตน เพื่อใหนักศึกษามีความรูในสาระวิชาหลัก และสามารถนําไปประยุกต1ใชไดอย?างถูกตอง
พรอมทั้ ง การดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพภาษาต? า งประเทศ โครงการใชโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร1สําหรับงานทางดานการตลาด
2) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ หลักสูตรจัดรายวิชาที่มุ?งเนนความสอดคลอง
สําหรับการดํารงชีวิตและทํางานใหยุคปkจจุบัน อีกทั้งโครงการที่รองรับสําหรับทักษะคือ โครงการใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร1 สํ า หรั บ งานทางดานการตลาด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ภาษาต?างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาที่สาม) โดยใชเทคนิคการสอบแบบ E-learning
ใชระบบ Ed-Modo เปaนตน
3) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาที่เขาสู?โลกการทํางานที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยจัดรายวิชาต?าง ๆ เพื่อรองรับ เช? น
การตลาดดิ จิทัล กลยุ ทธ1การตลาด การจั ด การลู กคาสั มพัน ธ1 การตลาดเชิงกิ จ กรรม การจัด การ
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การตลาดท?องเที่ยวกลุ?มชายฝklงอันดามันและการสัมนากลุยทธ1การตลาดสมัยใหม? การส?งนักศึกษาเขา
ร?วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการ เพื่อเสริมสรางใหผูเขาอบรมมีมุมมองที่กวางขึ้น
และมองทั้งระบบ เพื่อรองรับการตลาดในศตวรรษที่ 21
4) ทักษะดานขอมูลข?าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปkจจุบันมี
การเผยแพร?ขอมูลข?าวสารผ?านทางสื่อและเทคโนโลยีเปaนจํานวนมาก นักศึกษาจึงตองมีความสามารถ
ในการแสดงทักษะการคิดอย?างมีวิจารณญาณ พรอมทั้งมีการปฏิบัติงานไดหลากหลาย ทางหลักสูตรฯ
จึงมีรายวิชาต?าง ๆ เช?น การตลาดอิเล็กทรอนิกส1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ พรอมทั้ง
หลั กสู ต รจั ดโครงการต? าง ๆ ตามแผนงานใหกั บนั กศึ กษาครบทุ กโครงการ นอกจากนี้ ยั งมี การส? ง
นักศึกษาชั้นป_ที่ 3 และ 4 เขาร?วมโครงการอบรมพัฒนาความรูของหน?วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.5.3 หลัก สูต รฯ มีก ารจัด ทํา โครงการดัง กล?า ว และสํา รวจความพึง พอใจของนักศึกษา
เพื่อใหมีความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเมื่อจบการศึกษา สามารถเปaนบัณฑิตที่
ออกสู?สถานประกอบไดอย?างมีคุณภาพ
3.5.4 หลักสูตรฯ ประชุม ทบทวนระบบกลไก และกระบวนการสําหรับการส?งเสริม และพัฒนา
นักศึกษา เพื่อใหทันต?อสภาพการตลาดในปkจจุบัน ทั้งในประเทศ และต?างประเทศ เพื่อการรองรับการ
เขาสู? AEC อย?างเปaนทางการ ซึ่งจะทําใหบัณฑิตของหลักสูตร มีความรูที่ดีนําไปประยุกต1ใชงานไดจริง
ซึ่งถือเปaนทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ “ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต”
4. อาจารยH
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยH
4.1.1 หลักสูตรไดทําการสํารวจอัตรากําลังอาจารย1ประจําหลักสูตรฯ และอัตราเกษียณอายุ
ราชการ จึงไดมีการวางแผนรับอาจารย1ใหม?ทดแทน
4.1.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรฯ จัดทําแผนรับอาจารย1ใหม? ซึ่งทางหลักสูตรฯ มีการ
ประชุมการรับและแต?งตั้งอาจารย1ใหม?ประจําหลักสูตร โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังต?อไปนี้
4.1.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (เท?านั้น)
4.1.2.2 มีผลงานวิจัยทางดานการตลาด (จะไดรับพิจารณาเปaนพิเศษ)
4.1.2.3 อายุไม?เกิน 35 ป_
4.1.3 หลักสูตรฯ เสนอคุณสมบัติไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศรับสมัครอาจารย1ใหม?พรอมทั้ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดรายละเอียดการรับอาจารย1ใหม?
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4.1.4 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย1ใหม? ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยคัดสรรตาม
กระบวนการตามคุณลักษณะที่กําหนด และประกาศรายชื่อผูสอบ ซึ่งมีหลักเกณฑ1และวิธีการสอบ
คัดเลือกดังต?อไปนี้
1) ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
คะแนน 100 คะแนน
2) ภาคความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน?ง
คะแนน 100 คะแนน
สอบขอเขียนความรูในสาขาวิชาที่สมัคร คะแนน 50 คะแนน
ทดสอบภาคปฏิบัติการสอน
คะแนน 50 คะแนน
3) สอบสัมภาษณ1
คะแนน 100 คะแนน
4) เกณฑ1การตัดสินผล
- ผูที่ถือว?าเปaนผูผ?านการสอบคัดเลือกจะตองเปaนผูที่ไดคะแนนในการสอบแต?ละภาค
ไม?ต่ํากว?ารอยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ1
- ผู ที่ ถือ ว? า เปa น ผู ผ? า นการสอบคั ด เลื อ ก ตองไดคะแนนการสอบทุ กภาครวมกั น
ไม?ต่ํากว?ารอยละ 60
4.1.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูที่ผ?านการสอบคัดเลือก เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ1
ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ1เพื่อวัดทัศนคติ บุคลิกภาพความเปaนครู
การแกปkญหาและไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งตองไดคะแนนไม?ต่ํากว?ารอยละ 50
4.1.6 ทางมหาวิทยาลัยรับอาจารย1ประจําหลักสูตรฯ ขออนุมัติและแต?งตั้งอาจารย1ประจํา
หลักสูตรโดยผ?านทางสภามหาวิทยาลัย และนํารายชื่อเสนอ สกว. ตามลําดับต?อไป
4.1.7 กรรมการประจําหลักสูตรมีกระบวนการรับและแต?งตั้งอาจารย1ประจําหลักสูตร ที่ชัดเจน โปร?งใส
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และเปaนไปตามคุณสมบัติของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดที่กําหนดไว
4.2 ระบบการบริหารอาจารยH
4.2.1 หลักสูตรฯ มีการสํารวจภาระงานของอาจารย1ประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดแนวทาง
วางแผน ปรับปรุงกระบวนการ สําหรับการบริหารอาจารย1ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2.2 หลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม อาจารย1 ป ระจํ า หลั ก สู ต รและอาจารย1 ป ระจํ า สาขาวิ ช า
การตลาด เพื่อกําหนดหนาที่ ภาระงาน ที่รับผิดชอบ ประกอบดวย
4.2.2.1 การกําหนดภาระงาน โดยหลักสูตรฯ ไดมอบหมายภาระงานอาจารย1ประจํา
หลักสูตรดังต?อไปนี้
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อาจารยHประจําหลักสูตร
ป1การศึกษา 2560
(ตําแหนงทางวิชาการ)

คุณวุฒิ

หน3าที่ความรับผิดชอบในหลักสูตร

1. ผศ.ศรัณยา นาคแกว
2. นายศรายุธ ทองหมัน

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)

3. นางสาวนันท1ธิดา ศิริกุล

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

4. นางภัทรินทร1 มรรคา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

งานสอน งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป
งานสอน งานกิจกรรม งานบริการวิชาชีพ
งานสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา

5. นางปdยาภรณ1 ณ ตะกั่วทุ?ง

บธ.ด.

งานสอน งานวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.2.2.2 การสนั บ สนุ น ผลงานอาจารย1 ป ระจํ า หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รฯ มี ค วามยิ น ดี
สนับสนุนอาจารย1ประจําหลักสูตรฯ และอาจารย1ประจําสาขาวิชาการตลาด เพื่อเปaนการพัฒนาตนเอง
ไม?ว?าจะเปaนดานพัฒนาประสิทธิภาพดานการสอน เพื่อมุ?งสู?การสอนที่เปaนเลิศ การศึกษาในระดั บ
ปริญญาเอก
4.2.2.3 การสรางขวัญและกําลังใจ ทางหลักสูตรฯ มีการทํางานที่แบ?งหนาที่อย?างเปaน
ระบบ และช?วยเหลือการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อใหทุกคนมีความสุขในการทํางาน มีการรับประทาน
อาหารร?วมกัน เพื่อไดพูดคุยเกี่ยวกับการทํางานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
4.2.2.4 การปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรฯ มีการปฏิบัติงานที่มี
แผนรองรับ เพื่อใหมีความสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลงาน
ของอาจารย1ประจําหลักสูตรอย?างโปร?งใส ชัดเจน โดยดูจากผลงาน ไม?ว?าจะเปaนดานการสอน ภาระ
งานที่รับผิดชอบ งานวิจัย การพัฒนาตนเอง เปaนตน
4.2.3 หลักสูตรฯ มีการวางแผนงานที่ชัดเจน ครอบคลุม แต?บางแผนงานไม?สามารถเปaนไป
ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านบางแผนงานตองขยายระยะเวลาตามการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย1ประจําหลักสูตร
4.3 หลักสูตรมีระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยH
4.3.1 หลักสูตรฯ สํารวจแนวทางการพัฒนาอาจารย1ประจําหลักสูตร
4.3.2 หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแนวทางการสนับสนุน ส?งเสริม และพัฒนาอาจารย1 โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณอย?างถูกตอง โปร?งใส และที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแต?ละ
โครงการ หลักสูตรฯ ไดจัดทําแผนที่มาจากมติที่ประชุมเสนอแก?คณะ และมหาวิทยาลัยเมื่อคณะและ
มหาวิทยาลัยไดทําการอนุมัติ หลักสูตรฯ จึงไดมีการดําเนินงานตามแผน ดังต?อไปนี้
4.3.2.1 ดานวิชาการ หลักสูต รฯ มีการสนับสนุนใหอาจารย1ป ระจําหลักสู ตรฯ มีการ
พัฒนาตนเองดานการศึกษาต?อ การทําเอกสารประกอบการสอน
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4.3.2.2 วิชาชีพ ดานวิชาชีพการตลาดนั้น หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนใหอาจารย1คนควาหา
ขอมูลอย?างต?อเนื่อง โดยสนับสนุนสื่อการสอน ตํารา เพื่อใหอาจารย1ผูสอนประจําหลักสูตร มีแนวทาง
การสอนที่หลากหลาย มีความคิดสรางสรรค1 ไอเดียที่แปลกใหม? สําหรับการจัดการเรียนการสอน เช?น
การเขาร?วมโครงการ Active Learning โครงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เปaนตน
พรอมทั้งการปลูกฝkงจรรยาบรรณวิชาชีพการตลาดแก?นักศึกษา
4.3.2.3 การวิจัย หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนงานวิจัยโดยอาจารย1ประจําหลักสูตรฯ โดย
ขอความรวมมืออาจารย1ประจําหลักสูตรทําการวิ จัย โดยทางหลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัย มี
เงินทุนสนับสนุน อีกทั้งการสนับสนุนอาจารย1เขาร?วมโครงการอบรมการเขียนงานวิจัยอย?างต?อเนื่อง
4.3.2.4 กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรฯ สนับสนุน ส?งเสริมใหอาจารย1
ผูสอนประยุกต1ทั้งวิชาการและกิจกรรม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไม?น?าเบื่อสําหรับนักศึกษาอีก
ทั้งเปaนการบูรณาการรายวิชาต?างๆ กับประสบการณ1โดยตรงของผูสอน
4.3.3 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานตามแผนสําหรับการส?งเสริมและพัฒนาอาจารย1ในหลักสูตร
และทุกโครงการที่ดําเนินงาน จะตองมีการประเมินผลโครงการนั้น ๆ
4.3.4 หลักสูตรฯ จัดประชุม เพื่อทําการสรุปกระบวนการ การดําเนินการส?งเสริมและพัฒนา
อาจารย1พบว?า อาจารย1ในหลักสูตรมีภาระงานสอนและงานอื่น ๆ ค?อนขางมาก จึงทําใหการพัฒนา
ทางดานเอกสารประกอบการสอน หรืองานวิจัย ค?อนขางนอย
4.3.5 หลักสูตรฯ ส?งเสริม สนับสนุน สิ่งที่เอื้ออํานวยต?อการพัฒนาอาจารย1เช?น สื่อการสอน หนังสือ
ขอมูลต?างๆ และมีมุมคนควาเกี่ยวกับการตลาดในหองพักอาจารย1 คณะวิทยาการจัดการ หอง 524
เพื่อใหไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว?างอาจารย1ในหลักสูตรฯ และใหอาจารย1ประจําหลักสูตร และ
อาจารย1ประจําสาขาวิชาการตลาด ควรมีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ในแต?ละป_การศึกษา
4.4 การมีสวนรวมของคณาจารยHในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย1ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองประชุมร?วมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเป‹าหมายตามหลักสูตร และ
ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค1
4.5 การแตงตั้งคณาจารยHพิเศษ
สําหรับอาจารย1พิเศษถือว?ามีความสําคัญ เพราะเปaนผูช?วยถ?ายทอดประสบการณ1ตรงจากการ
ปฏิบัติใหแก?นักศึกษา ในบางรายวิชาบังคับจึงตองมีการเชิญอาจารย1พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายให
ความรู แก? นั กศึ ก ษาและอาจารย1 พิ เ ศษนั้ น ไม? ว? า จะสอนทั้ ง รายวิ ช าหรื อบางชั่ ว โมงจะตองเปa น ผู มี
ประสบการณ1ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย?างนอยปริญญาโท
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู3เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกระบวนการดังต?อไปนี้:
1. หลักสูตรขออนุมัติโครงการปรับหลักสูตร
2. แต?งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการตลาดจํานวน 3 ท?าน
3. จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นมาใชประกอบการพิจารณา ปรับปรุงเนื้อหาสาระในรายวิชาและทํา SWOT
4. นําผลการวิเคราะห1มาร?างหลักสูตร
5. นําร?างหลักสูตรไปประชุมวิพากษ1โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผูมีส?วนเกี่ยวของ
คือ ผูใชบัณฑิต บัณฑิต ศิษย1เก?า และนักศึกษา
6. ปรับแกไขร?างหลักสูตรตามคําแนะนํา
7. เสนอหลักสูตรต?อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ
8. นําเสนอหลักสูตรต?อคณะกรรมการหลักสูตรสํานักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบรูปแบบหากมีขอผิดพลาดแจงกรรมการในการดําเนินการ ปรับปรุงแกไขก?อนนําเสนอต?อ
สภาวิชาการ
9. เสนอหลักสูตรต?อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
10. เสนอหลักสูตรคณะกรรมการฝ|ายกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
11. เสนอหลักสูตรต?อสภามหาวิทยาลัย
12. เสนอหลักสูตรต?อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร1สาขานั้นๆ: มีขั้นตอน
ดังต?อไปนี้
1.เมื่ อ มีประเด็นทางการตลาดแนวใหม?เกิดขึ้น หลักสูตรมีการประชุมร?วมกันเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบที่ มี ต? อ รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร1นั้น ๆ มาใหความรูกับอาจารย1
ในหลักสูตร
3. ปรับปรุงชื่อวิชาใหสอดคลองกับศาสตร1ที่เปลี่ยนแปลงแปลงหรือปรับรายละเอียด
เนื้อหารายวิชา
4. เสนอกรรมการคณะใหความเห็นชอบ
5. เสนอสภาวิชาการ
6. เสนอสภามหาวิทยาลัย
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7. เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2 การวางระบบผู3สอนและกระบวนการจัดการกรเรียนการสอน
5.2.1 การกํ า หนดผู สอนรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร: ระบบและกลไกการกํ า หนดผู สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. จัดประชุมอาจารย1ประจําหลักสูตรและร?วมกันวิเคราะห1 รายวิชาเพื่อกําหนดผูสอน
โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการเปaนหลัก
2. ผูสอนคนเดิมสอนไม?เกิน 2 รายวิชาต?อภาคเรียน ต?อ 1 กลุ?มผูเรียน
3. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ1จริง มาบรรยายในวิชาเอกบังคับ ไม?เกิน 6 ชั่วโมงต?อภาคเรียน
4. หลักสูตรทํารายงานขอมูลสรุปการกําหนดผูสอน
5. เสนอรองอธิการบดี ผ?านคณบดี เพื่ออนุมัติ
6. ผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ส?งหลักสูตร ก?อนเปdดภาคการศึกษา อย?างนอย 30 วัน
7. ผูสอนประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและจัดทํา มคอ.5 ส?งหลักสูตร ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
8. หลักสูตรรวบรวมการจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) :
ระบบและกลไกการกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู(มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน
1. อาจารย1ผูสอนศึกษารายละเอียด คําอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping และ
กําหนดการส?ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก?อนวันเปdดภาคเรียนอย?างนอย 30 วัน
2. อาจารย1ผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และประกาศเปaนบันทึกใหส?ง มคอ.3
ตามวันเวลาที่กําหนด
3. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4
4. เมื่อผ?านการกลั่นกรอง อาจารย1ผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ
มคอ.4
5. ประเมินระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3
และ มคอ.4 ในหลักสูตร หลักสูตรการตลาด
5.2.3 การกํากับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน: หลักสูตร ไดมีการกํากับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปaนไปตามวัตถุประสงค1ของหลักสูตร ดังต?อไปนี้
1. อาจารย1ผูสอนที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน จัดทํา มคอ. 3 ที่มีกระบวนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปaนจุดศูนย1กลาง มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนื่องจาก
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นักการตลาดปkจจุบัน มีความจําเปaนเปaนอย?างยิ่งที่มีการเนนการปฏิบัติและแนวความคิดสรางสรรค1
เพื่อสรางความแตกต?างทางดานการตลาด
2. อาจารย1ผูสอน ดําเนินการสอนตาม มคอ. 3 และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูสอนตองจัดทํา
มคอ.5 เพื่ อสรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนว? าเปa นไปตาม มคอ.3 หรือไม? พรอมทั้ งแผนการปรั บปรุ ง
สําหรับในภาคเรียนถัดไป โดยส?งที่ประธานหลักสูตร และประธานหลักสูตรมีการตรวจสอบ มคอ.5 อาทิเช?น
2.1 ผลการเรี ยน ซึ่ งผู สอนแต? ล ะรายวิช าจะตองมีเ กณฑ1การใหคะแนนที่ ชัด เจน
โปร?งใส มีหลักธรรมาภิบาลและนักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนได
2.2 มคอ.5 ของอาจารย1ผูสอนทุกท?านจะตองบันทึกปkญหาหรือแนวทางการแกไข เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ตลอดจนองค1ความรูต?างๆ ที่ดียิ่งขึ้น
5.2.4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต?างๆ (การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ในระดับปริญญาตรี:
1. คณะกรรมการหลักสูตรร?วมประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจต?าง ๆ
2. คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย1ผูสอนประชุมเพื่อหาแนวทางการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจต?าง ๆ ไดแก?
2.1 การวิจัย
2.2 การบริการทางวิชาการ
2.3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. อาจารย1ผูสอนบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และหลักสูตรมีการจัดกิจกรรม โครงการต?าง ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจ
4. คณะกรรมการร?วมประชุมปรับปรุง พัฒนาแผนการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตร
5.2.4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต?างๆ (การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ในระดับปริญญาตรี:
1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต?าง ๆ
2. คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย1ผูสอนร?วมประชุมเพื่อหาแนวทางการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจต?าง ๆ ไดแก?
2.1 การวิจัย
2.2 การบริการทางวิชาการ
2.3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. อาจารย1ผูสอนบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และหลักสูตรมีการจัดกิจกรรม โครงการต?าง ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจ
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4. คณะกรรมการร?วมประชุมปรับปรุง พัฒนาแผนการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตร
5.3 การประเมินผู3เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ
ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห?งชาติ หลักสูตรการจัดการการเปaนผูประกอบการมีการระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ ดังนี้
5.3.1.1 คณะกรรมการหลักสูตรร?วมประชุมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู เพื่อ
กําหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ1 และเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูในแต?ละวิชาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-กําหนดใหนักศึกษามีส?วนร?วมในการกําหนดสัดส?วนคะแนนการประเมินในรายวิชา
-กําหนดน้ําหนักสัดส?วนของการประเมินตามจุดเนน (Curriculum mapping) ของ
รายวิชาตาม มคอ.2
-กํ า หนดใหใชเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ที่ มี ค วามหลากหลาย มี คุ ณ ภาพ
เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ1การเรียนรู เช?น การประเมินจากขอสอบแบบอัตนัย แบบปรนัย การ
สอบแบบปฏิบัติ การประเมินจากการมีส?วนร?วม การทํางานเปaนทีม การมีระเบียบวินัย ตรงต?อเวลา
-การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ?มเรียนใหไดตามมาตรฐาน
เดียวกัน ถาในกรณีที่รายวิชาเดียวกันแต?มีหลายกลุ?มเรียน จะใชการประชุมเพื่อจัดทํามคอ.3 และใช
ขอสอบชุดเดียวกัน และแจงใหนักศึกษารับทราบอย?างชัดเจน
5.3.1.2 อาจารย1ผูสอนนําแนวปฏิบัติ เกณฑ1 และเครื่องมือที่ไดจากการประชุมไปใช
ในการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ดาน 5
5.3.1.3 คณะกรรมการกํากับ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานการสอนในรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อนดาน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการส 5
5.3.1.4 คณะกรรมการประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5.3.1.5 คณะกรรมการนําผลจากการประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาปรับปรุงและพัฒนา
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
1.หลักสูตร มีการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
2.หลักสูตร มอบนโยบายการประเมินใหอาจารย1ผูสอนรับทราบและจัดทํา มคอ.3 เพื่อชี้แจง
รายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.อาจารย1ผูสอนสรุปผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา และส?งไปยังหลักสูตร
เพื่อทําการพิจารณา (มคอ.3 ควบคู?กับ มคอ.5) เพื่อดําเนินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา
4.หลักสูตร ทําการพิจารณาการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา หากบางรายวิชา
พบว?านักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติ อาจารย1ที่ปรึกษาจะตองเรียกนักศึกษาเขาพบ เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียน วางแผนลงทะเบียนเรียนหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7
1. หลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ1ใหผูสอนส?ง มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย มคอ.5 ให
ส?งพรอมกับผลการเรียนมาที่หลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2. หลักสูตรทําหนังสือแจงอาจารย1ผูสอนอีกครั้ง ในสัปดาห1สุดทายของการจัดการเรียนการสอน
ก?อนสอบปลายภาค โดยใหอาจารย1ผูสอนลงลายมือชื่อผูรับทราบ พรอมทั้งแจงดวยว?าหากผูสอนส?ง
มคอ.5 และผลการเรียนชากว?าที่กําหนด จะตองแจงต?อคณบดีเปaนลายลักษณ1อักษร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีระบบและกลไกในการจัดสรร
การวิ เ คราะห1 ค?าใชจ? า ย ตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณอย? า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมี การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาที่กําหนดโครงการ และกิจกรรมที่ชัดเจน มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห1 การจัดสรรงบประมาณสําหรับแต?ละโครงการ และกิจกรรมที่เปaนระบบ มีการควบคุมการ
จ?ายใหเปaนไปตามงวดเงินที่กําหนดในแผนพัฒนาโดยยืดหยุ?นตามสภาพจริงอยู?เสมอ รวมทั้งมีการ
รายงานเพื่อใหการจ?ายงบประมาณเปaนไปอย?างมีประสิทธิภาพ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สาขาวิ ช าการตลาด คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มี ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรการเรียนการสอนโดยใชทรัพยากรร?วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
จั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าเฉพาะดานจะจั ดใหอาจารย1 ใ นสาขาวิ ช าเปa น ผู สอน ซึ่ ง มี คุ ณวุ ฒิ
การศึ กษาดานการจั ด การการเปa น นักการตลาด ส? ว นรายวิช าอื่ น ๆ จะมี การจั ด ผู สอนที่ มีคุณวุ ฒิ ที่
เหมาะสมซึ่งเปaนอาจารย1ในสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเปaนผูสอน
ทรัพยากรการเรียนการสอนดานวัสดุ อุปกรณ1 สาขาวิชาจะจัดหาเพื่อการสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยใชงบประมาณของสาขาวิชา
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 คณะและสาขาวิ ช าจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป_ ใ นการจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย น
การสอน ตํารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส1
6.3.2 คณะและสาขาวิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
6.3.3 คณาจารย1ร?วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําเสนองบประมาณครุภัณฑ1 และอุปกรณ1
การเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปaนประจําทุกป_จากผูสอน และผูเรียน
6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.4.3 สรุปแหล?งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ที่ผูสอน
และผูเรียนสามารถใชบริการได
6.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู3
6.5.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน?ง
6.5.1.2 มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ใหตรงตามภาระหนาที่ ที่ ต อง
รับผิดชอบ และมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรี
6.5.1.3 ตองผ?านการสอบแข?งขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ1
โดยใหความสําคัญต?อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน?ง และทัศนคติต?องานการใหบริการ
อาจารย1และนักศึกษา
6.5.1.4 มหาวิทยาลัยออกกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียน
การสอนใหครบวงจร (รับสมัคร คัดเลือก บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร การพิจารณา
ความดีความชอบ)
6.5.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
6.5.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหน?ง ไดรับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และ
ทักษะที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการแก?อาจารย1เปaนไปอย?างเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
6.5.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดร?วมงานกับอาจารย1ในโครงการบริการ
วิชาการและโครงการวิจัยของสาขาวิชา
6.5.2.3 จั ด ระบบศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ ใหเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ในการทํ า งานของ
หน?วยงานอื่นๆ หรือองค1กรอื่นๆ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป‹าหมาย ตัวบ?งชี้ทั้งหมดอยู?ในเกณฑ1ดีต?อเนื่อง 2 ป_การศึกษา เกณฑ1
การประเมินผ?าน ตองมีการดําเนินงานอย?างนอยรอยละ 80 ของตัวบ?งชี้ที่ระบุไวในแต?ละป_ ตัวบ?งชี้ผล
การดําเนินงาน
ดัชนีบงชี้และเปƒาหมาย
1. อาจารย1ประจําหลักสูตรอย?างนอยรอยละ 80 มีส?วนร?วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3.
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ด
ประสบการณ1 ภ าคสนาม (ถามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย?าง
นอยก? อ นการเปd ด สอนในแต? ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ1ภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปdดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ นการของหลัก สู ต ร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป_การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)
อย?างนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปdดสอนในแต?ละป_
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ1การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป_ที่แลว
8. อาจารย1ใหม? (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
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ดัชนีบงชี้และเปƒาหมาย
9. อาจารย1 ป ระจํ า ทุ ก คนไดรั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
และ/ หรือวิชาชีพ อย?างนอยป_ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับ การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม?นอย
กว?ารอยละ 50 ต?อป_
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป_สุดทาย/บัณฑิต
ใหม?ที่ มี ต? อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม? น อยกว? า 3.5
จากคะแนน เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต?อบัณฑิตใหม?
เฉลี่ยไม?นอยกว?า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ข3อ) ในแตละป1
ตัวบงชี้บังคับ (ข3อที่)
ตัวบงชี้ต3องผานรวม (ข3อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธHการสอน
อาจารย1 ป ระจํา หลั กสูต รกํ าหนดใหอาจารย1 ผู สอนในแต?ล ะรายวิ ช าจัด ทํ า รายละเอีย ดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ1ภาคสนาม (มคอ.4) ที่รับผิดชอบ ก?อนเปdดภาค
เรียน และแจกใหนักศึกษา มีเว็บไซต1ของสาขาวิชาเปaนช?องทางในการติดต?อสื่อสารระหว?างผูสอนและ
ผูเรียน เช?น การมอบหมายงาน การสอนถามขอมูลหลังการเรียน เปaนตน กําหนดใหแต?ละรายวิชามี
เอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแต?ละรายวิชา มีการประเมินความรู
ผูเรียนก?อน และหลังการเรียนทุกภาคเรียน เพื่อเปaนขอมูลในการปรับปรุงแนวการสอนในครั้งต?อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยHในการใช3กลยุทธHการสอน
หลังการสอนกําหนดใหนักศึกษาทุกคนประเมิน การสอนของคณาจารย1 ทุกรายวิชา ผ?า น
เว็บไซต1ของมหาวิทยาลัย และแจงผลการประเมินใหคณาจารย1ทราบในช?วงปdดภาคเรียน เพื่อใหผูสอน
ใชเปaนขอมูลในการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อาจารย1ประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อใชในการประเมินหลักสูตร ดังนี้
2.1 นักศึกษาชั้นป_ที่ 4 และบัณฑิตใหม?ของสาขาวิชาการตลาด
2.2 ผูใชบัณฑิต ประกอบดวย นายจาง/หัวหนางาน และหรือผูมีส?วนเกี่ยวของในสถานประกอบการ
2.3 ศิษย1เก?าของสาขาวิชาการตลาด
2.4 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.5 อาจารย1ประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป_ ตามดัชนีบ?งชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่คณบดีแต?งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธHการสอน
รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลที่ไดจากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อนํามาวิเคราะห1และกําหนดเปaนแผนกลยุทธ1ในการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต?อไป

