
     
 
 
 
 
 

 

 
    

    มคอ. 2  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



     

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
1 รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3 วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
6 สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสถาบัน 
6 

13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 8 
   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
1 ระบบการจัดการศึกษา 11 
2 การด าเนินการหลักสูตร 11 
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 28 
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวิจัย 29 

   
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 31 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 31 
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 32 
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
35 

   
   



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 49 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 49 
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 49 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 50 
   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 51 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 51 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 51 
   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 53 
1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 53 
2 บัณฑิต 53 
3 นักศึกษา 54 
4 อาจารย์ 54 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 55 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 55 
7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 58 
   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 59 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 59 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 59 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 59 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 59 
   

ภาคผนวก  61 
ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 62 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 
91 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 

100 

ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 133 
ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2555 
141 

 

 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 
 

ภาคผนวก ฉ   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

149 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 

155 

ภาคผนวก ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

160 

ภาคผนวก ฌ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

171 

ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การตลาดดิจิทัล 

174 

ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

177 

ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

180 

ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 183 
ภาคผนวก ฑ ตาราง LO Matrix 190 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
         
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาการจัดการ  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing  

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ช่ือเต็ม (ไทย):    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล) 
ช่ือย่อ (ไทย):   บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Business Administration (Digital Marketing) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ):   B.B.A. (Digital Marketing) 

 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
          - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ   
                    หลั กสู ตรระดับปริญ ญาตรี  ตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บอุ ดม ศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ. 2552  
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
          เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาท่ีใช้  
    การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

5.4  การรับเข้าศึกษา  
                    รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ได้รับการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2559 ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่  5/2563 วันที่ 22 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 
     คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2563 

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
         8.1  อาชีพนักการตลาดบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
 8.1.1  พนักงานวางแผนสื่อโฆษณาทางดิจิทัล 
 8.1.2  พนักงานฝ่ายการตลาดดิจิทัล/การตลาดออนไลน์ 
 8.1.3  พนักงานฝ่ายการตลาด 
 8.1.4  ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล/นักวิจัยการตลาด 
 8.1.5  พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
 8.1.6  พนักงานจัดการตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 8.1.7  พนักงานฝ่ายโฆษณา 
 8.1.8. พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
 8.1.9  พนักงานขาย 

8.2  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
 8.3  อาชีพในหน่วยงานราชการ 
 8.3.1  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
 8.3.2  นักวิจัยและวางแผนการตลาดองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
 8.3.3  พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 
ท่ี 
 

รหัสประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวจารุพร มทีรัพยท์อง 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการการตลาด 
บรหิารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

2558 
2544 
2538 

2 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

นางสาวกิติยา คีรีวงก ์
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2543 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

นางสาวอรจิต ชัชวาลย์ 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2549 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์
 

นางสาววรรณวิสา ไพศร ี
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การตลาด 
การตลาด 
สถิต ิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2555 
2550 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวไหมค า ตันติปทมุ วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2556 
 

2550 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        กลไกการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งมีนโนบายของรัฐบาลรองรับ

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือการจัดท าแผนแม่บทยุทธศาสตร์ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จาก 6 ยุทธศาสตร์ จะมียุทธศาสตร์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ  
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง และพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมและการ
จัดการธุรกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

นอกจากนี้ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้
ตระหนักว่าถึงแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังในระยะเวลา 5 ปี และการต่อยอดเพื่อพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

อีกทั้งยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2560-2564 ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ผลิตสินค้าในการเข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์   
มกีารเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถ่ินพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการค้าของเกษตรกร
และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการกระจาย
สินค้าและจ าหน่ายสินค้า ในระดับท้องถ่ิน และภูมิภาค 
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รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และสังคม 6 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ
เพิ่มมูลค่า ซึ่งมีอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเปน็รัฐบาลดิจทิัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีพันธกิจเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถ่ินและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถ่ิน โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
กับการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
และบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน และแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ การตลาดถือเป็นศาสตร์ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผลักดันการค้าของประเทศให้
เป็นไปตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ เพื่อเป็นกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจในระดับรากฐานจนถึงระดับประเทศให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ จากสถานการณ์โควิค (COVID19) วิกฤติของสิ่งแวดล้อมท าให้สังคมเข้าสู่การ
ด ารงชีวิตแบบ New Normal ซึ่งผลักดันให้เกิดธุรกจิดิจทิัล จึงส่งผลให้ศาสตร์ด้านการตลาดเป็นกลไกการปรับ
สมดุลการใช้ชีวิตในสังคม  และสามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการศาสตร์ทางด้านการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดต้องมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการตลาด 
เพื่อให้มีความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิอีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มุ่งเพิ่มคุณค่าทางการตลาดและมคีวามเช่ียวชาญทางด้านดิจิทัลและนวัตกรรม สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่น าไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การ

เป็นสังคมดิจิทัลในปี พ.ศ.2504 ซึ่งเรียกว่ายุค Thailand 1.0 ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ต การพัฒนาอุปกรณ์ที่
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้สามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากั ด ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มีการผลักดัน
นโยบายการปรับตัวของประเทศเพื่อให้เหมาะสมกับยุค Thailand 4.0 (2560) ที่เน้นขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ดังนั้นนักการตลาดดิจิทัลต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ตลอดจนมีความสามารถท างาน
กับคนทุกชาติ ทุกที่ ทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ทักษะทางด้านการตลาดเป็นที่ต้องการในทุก
องค์กร สาขาวิชาการตลาดจึงมุ่งสร้างนักการตลาดที่มีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการตลาด เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ความพอเพียงสอดคล้องกับทรัพยากรท้องถ่ิน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อย่างกว้างขวาง 

ส่งผลให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่จ านวนมากที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ที่มาช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแบบ Real Time และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งการขาย ความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังนั้นแนวทาง
ในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รองรับการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาชีพ มีสมรรถะที่พึงประสงค์ตามความต้องการจ้างงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ศึกษาวิจัย ความพึง
พอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่  

1) การประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.59, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต ( x = 4.69, S.D.=0.54) รองลงมาคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( x = 
4.65, S.D.=0.59) ด้านทักษะทางปัญญา ( x = 4.64, S.D.=0.58) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( x = 4.62, 
S.D.=0.67) และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ( x = 4.60, S.D.=0.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.35, S.D.=0.74) 
ตามล าดับ 

2) การประเมินความพึงพอใจของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.64, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ( x = 4.66, S.D.=0.48) รองลงมา คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
( x = 4.65, S.D.=0.49) ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ( x = 4.64, S.D.=0.48) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ( x = 4.62, S.D.=0.53) ตามล าดับ 

3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.26, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ( x = 4.38, S.D.=0.49) 
รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
( x = 4.25, S.D.=0.43) ด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการรับนักศึกษา ( x = 4.22, S.D.=0.42) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผลประเมินผล ( x = 4.21, S.D.=0.41) ตามล าดับ 
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ดังนั้นสาขาวิชาการตลาด ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากร จึงตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ มุ่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาด มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีความสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถเพิ่มคุณค่าทาง
การตลาดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พร้อมที่
จะเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแบบ 
Real Time และสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล 

จึงส่งผลสะท้อนให้สาขาวิชาการตลาดต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นในการให้บัณฑิตมีความรู้  ความช านาญทางด้านการตลาด 
ดิจิทัลและนวัตกรรม การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ
องค์กรธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดน้ันควรมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศในทิศทางของการพัฒนาชาติ  โดยมี
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

12.2.1  ผลิตบัณฑิตตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มี
ความสามารถและสมรรถนะทางด้านการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

12.2.2  ผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าทาง
การตลาดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

 12.2.3  ผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ินระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรู้ใหบู้รณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถ่ิน และผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21  

12.2.4  ผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. (2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
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แนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาให้มี อัตลักษณ์ “บูรณา
การความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง”  

12.2.5  พัฒนาการวิจัยที่มี คุณภาพและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล รวมถึงศึกษาวิจัยส่งเสริมและ 
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

12.2.6  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาค 

12.2.7  ประยุกต์เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ  
ให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ินและภูมิภาค  
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดจิิทลั มีความสัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่น ดังนี้   

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2) กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดจิิทลั มีรายวิชาส าหรับนกัศึกษาหลักสูตร

อื่นได้ลงทะเบียนเรียนตามกลุม่วิชาดังต่อไปนี้   
(1)  รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจที่เป็นรายวิชาในความรับผิดชอบของสาขาวิชา

การตลาดดิจิทัล โดยเปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นในคณะวิทยาการจัดการได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเงิน 

(2)  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
 

13.3  การบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการ

ประจ าคณะซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการ
บริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรีให้เป็นตามแผนงาน โดยท างานประสานกับคณะกรรมการวิชาการคณะ 
และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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มคอ. 2 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี  
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านการตลาด และการตลาดดิจิทัล เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ อ ย่ า ง เห ม าะส ม  ใน ก าร เ พ่ิ ม คุ ณ ค่ าท า งก ารต ล าด ให้ เกิ ด ป ระ โย ช น์ แ ก่ สั งค ม แ ล ะชุ ม ช น  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เน้นพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
      เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะหรือคุณลักษณะต่อไปนี้ 

13.1  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท าการตลาด ให้กับสินค้าหรือบริการ
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล  

13.2  ผลิตบัณฑิตให้ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัล 

13.3  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และน าเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์กับความรู้
ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างเหมาะสม  

13.4  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเพ่ิมคุณค่าทางการตลาดดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

13.5 ผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการการตลาดออฟไลน์และออนไลน์เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ทางธุรกิจ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
     แผนพัฒนาและกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผน รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ มีดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี  
1.  ด้ านการบริหารหลักสูตร
พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารและการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดั บ อุดมศึ กษ าแห่ งช าติ  ปี 
2552 
 

1) พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. 
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4) ประเมิ นการประกันคุณ ภาพ
หลักสูตรทุกป ีอย่างต่อเนื่อง 
5) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 

1) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2) รายงานประเมินตนเองของ
หลักสูตร (SAR)  
3) เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง/
หลักสูตร (มคอ.2)  
4) รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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มคอ. 2 
 

 

 

แผนการพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของสถานประกอบการที่ใช้
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
2) ติ ด ต ามความ พึ งพ อ ใจขอ ง
บัณฑิตและนักศึกษา 

1) รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการท า 
งานของบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัล 
2) รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและนักศึกษา
หลั กสู ต รบ ริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

3) แผน การติ ด ต าม ผลการน า 
ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้ ให้ เป็ น ไป ต าม       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1) จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework 
for Higher Education; TQF : HEd) 
2) จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ให้   
สอดคล้องกับองค์ประกอบการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3) จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ให้  
สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี 

1) เอ ก ส า ร ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
หลั กสู ต รบ ริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (มคอ.2) 
2) ราย งาน การป ระ เมิ น ตน เอ ง       
การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
3) ห ลั ก ฐ าน ก ารป ระ เมิ น จ าก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 

4) พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการ
และอ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่ ท างด้ าน
การตลาด 

 

1) สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2) บ ริ ก ารวิ ช าก ารชุ ม ชน แล ะ
ท้องถิ่น 
3) บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น        
การการตลาดกับการเรียนการสอน  
และการวิจัย 

1) หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
2) งานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและงานวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 
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มคอ. 2 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่

เป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา 

ภาคปกติ และใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่า
ด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฌ) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
2.  การด าเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่  1     เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
ภาคเรียนที่  2    เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
ภาคเรียนฤดูร้อน  เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 
และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1)  

2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและ

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน 
2.3.2  นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนไม่ตระหนักถึง

การวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 
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มคอ. 2 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1  มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน

การตลาดและบริหารธุรกิจพร้อมทั้งจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และรุ่นพ่ีเป็นพี่เลี้ยงรุ่นน้อง 
2.4.2  เตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ในระหว่างภาคการศึกษา เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่
เพียงพอส าหรับการศึกษาในหลักสูตรได้ 

2.4.3  ให้ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดเพ่ือให้มี
การปรับตัว  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  และการตระหนักถึงการวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 
     ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 
งบบุคลากร 1,200,000 1,440,000 1,584,000 1,742,400 1,916,640 
งบลงทุน - - 50,000 50,000 50,000 
งบด าเนินการ 34,000 37,400 45,870 56,831.50 70,432.18 

รวม 1,234,000 1,477,400 1,679,870 1,899,231.50 2,087,072.18 
      หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
                      ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลักสูตร  
           3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
                    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          133   หน่วยกิต 
           3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานไม่

น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 97 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
        - วิชาเนื้อหาบังคับ   36 หน่วยกิต 
        - วิชาเนื้อหาเลือก   15 หน่วยกิต 
        - วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
        สหกิจศึกษา 

 7 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 133 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
                 รายวิชาในกลุ่มวิชาการตลาด ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา โดยก าหนดรหัสวิชา และความหมายของ
รหัสวิชา ดังนี้ 

 
ก าหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจ านวน 7 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้ 

 
 
        
 
       ล าดับก่อน-หลังของวิชา 
       ลักษณะเนื้อหา 
       ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
       หลักสูตรสาขาวิชา 
    
  โดยมีความหมายของตัวเลข ดังนี้ 

เลขตัวที่ 1 2 และ 3  หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชา 
เลขตัวที่ 4  หมายถึง  ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง  ล าดับก่อน-หลังของวิชา 
 

โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
(1)  การตลาด      (354-1—) 
(2)  การผลิต      (354-2—) 
(3)  การขาย      (354-3—) 
(4)  การส่งเสริมการตลาด     (354-4—) 
(5)  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด/ดิจิทัล  (354-5—) 
(6)  การค้าปลีก     (354-6—) 
(7)  นวัตกรรม      (354-7—) 
(8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     (354-8—) 
(9)  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ    (354-9—) 

วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  
     การสัมมนา และการวิจัย 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง โดยก าหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 
รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                 เรียนจ านวน    10 หน่วยกิต   

-  วิชาบังคับ   บังคับเรียน  6 หน่วยกิต  
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication ) 

2(2-0-4) 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

 
 - วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     4  หน่วยกิต 
 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
 (Information for Study Skill and Research ) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the Workplace) 

2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
(Chinese for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

 
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้        จ านวน  6    หน่วยกิต 
 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 
(Buddhism for Development) 

2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
(Psychology for Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  
(Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2(2-0-4) 
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0002105 สุนทรียภาพการแสดง  
(Art Performance Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
(Meditation for Life Development) 

2(2-0-4) 

 
 3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     จ านวน  6  หน่วยกิต  

-  วิชาบังคับ    บังคับเรียน               2    หน่วยกิต 

0003107 
ความเป็นพลเมืองที่ดี 
(Smart Citizenship) 

               2(2-0-4) 

 
-  วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน                    4    หน่วยกิต 

  

0003101 
ระบบสังคมไทย 
Thai Society System 

                 2(2-0-4) 

0003102 
ระบบสังคมโลก 
Global Society System 

                 2(2-0-4) 

0003103 
ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
Business and Daily Life 

                 2(2-0-4) 

0003104 
ไทเลยศึกษา 
Loei Study 

                  2(2-0-4) 

0003105 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
Thailand and ASEAN Community 

                  2(2-0-4) 

0003106 
เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economy in Daily Life 

                  2(2-0-4) 

0003108 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Law in Daily Life 

                  2(2-0-4) 

 
4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน                  8  หน่วยกิต  
 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Computer Technology for Daily-Life)  

2(2-0-4) 

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Science and Technology for Life) 

2(2-0-4) 
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0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
(Life and Environmental) 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Household Appliances Maintenance Technique) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2(2-0-4) 
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          ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97    หน่วยกิต 
                 หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
                2.1 กลุ่มวิชาแกน เรียนจ านวน     39   หน่วยกิต 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

3502101 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 
(English for Business 1) 

3(2-2-5) 

3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 
(English for Business 2) 

3(2-2-5) 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 
(Commercial and Business Law) 

3(3-0-6) 
 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 
(Economics for Business Management) 

3(3-0-6) 

3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1 
(Chinese for Business 1) 

3(2-2-5) 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3(3-0-6) 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Principles of Accounting ) 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกจิ 
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) 

3561105 การจัดการและองค์การ 
(Management and Organizations) 

3(3-0-6) 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ   
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
 (Production and Operations Management) 

3(3-0-6) 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา    58   หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเนื้อหาบังคับ เรียนจ านวน     36   หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3541103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในยุคดิจิทัล 
(Product and Price Management in Digital Era) 

3(3-0-6) 

3541104 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  
(Consumer Behavior in Digital Era) 

3(3-0-6) 

3541602 หลักการค้าสมัยใหม่  
(Principles of Modern Trade) 

3(3-0-6) 

3542302 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายในยุคดิจิทัล 
(Distribution Channels Management in Digital Era) 

3(3-0-6) 

3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในยุคดิจิทัล 
(Integrated Marketing Communication in Digital Era)  

3(2-2-5) 

3542403 การตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content Marketing) 

3(2-2-5) 

3541501 การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) 

3(2-2-5) 

3543102 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล  
(Marketing Management  in Digital Era) 

3(2-2-5) 

3543402 การจัดการตราสินค้าในยุคดิจิทัล 
(Brand Management  in Digital Era)    

3(2-2-5) 

3543403 การจัดการแคมเปญการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล  
(Digital Marketing Campaign Management) 

3(2-2-5) 

3544901 สัมมนาทางการตลาดในยุคดิจิทัล 
(Seminar in Marketing  in Digital Era)  

3(2-2-5) 

3544902 การวิจัยการตลาด 
(Marketing Research) 

3(2-2-5) 
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                    2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก                                    เรียนจ านวน        15     หน่วยกิต 
                             ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
 

3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2 
(Chinese for Business 2) 

3(2-2-5) 

3541102 บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 
(Personality for Marketer in the 21st Century) 

3(3-0-6) 

3541502 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      
(Introduction to E-Commerce) 

3(2-2-5) 

3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Marketing for Tourism Industry) 

3(3-0-6) 

3542107 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Marketing) 

3(3-0-6) 

3542312 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 
(Customer Relationship Management in Digital Era) 

3(3-0-6) 

3542502 หลักกฎหมายและจริยธรรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
(Codes of Business Law and Ethic for Digital Business) 

3(3-0-6) 

3542503 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาบนสื่อดิจิทัล 
(Creative Digital Innovation) 

3(2-2-5) 

3542701 นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(Innovation and Value-Added Creating Community Products) 

3(3-0-6) 

3543103 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing Strategies) 

3(2-2-5) 

3543104 การตลาดบริการในยุคดิจิทัล 
(Service Marketing in Digital Era) 

3(3-0-6) 
 

3543107 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     
(Marketing for Social and Environment) 

3(3-0-6) 

3543109 การออกแบบนวัตกรรมทางการตลาด 
(Marketing Innovation Design)  

3(2-2-5) 
 

3543112 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด  
(Creative Marketing Innovation) 

3(2-2-5) 

3543401 การตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิทัล 
(Event Marketing in Digital Era)  

3(2-2-5) 

3543502 การสร้างร้านค้าออนไลน์ 
(Online Store Building) 

3(2-2-5) 

3543701 เทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาดส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์  
(Digital Technology and Marketing for Logistics Business) 

3(2-2-5) 
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3544102 การวางแผนและการวิเคราะห์การตลาดเพื่อธุรกิจผู้สูงอายุ 
(Planning and Marketing Analytics for Elderly Business) 

3(2-2-5) 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

3544501 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการตลาดดิจิทัล 
(Build a Website Using Computer Application for Digital 
Marketing) 

3(2-2-5) 

 
 

  2.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   จ านวน 7 หน่วยกิต       
            ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 (1) กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  
(Preparation for Professional Experience in Digital Marketing)  

1(90) 

3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 
(Field Experience in Digital Marketing)  

6(540) 

 

(2) กลุ่มสหกิจศึกษา 
3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(90) 

3504803 การฝึกสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  

6 หน่วยกิต 

 
    
           ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็ จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

มคอ. 2 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

 
 
 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาแกน 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3561105 การจัดการและองค์การ 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    

- วิชาเนื้อหาบังคับ 3541103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 3541501 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 

รวม 18 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาแกน 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) 
 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    

- วิชาเนื้อหาบังคับ 3541602 หลักการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 3541104 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

รวม 18 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาแกน 3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
- กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน    

- วิชาเนื้อหาบังคับ 3542302 
 
 

การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายในยุค
ดิจิทัล 
 

3(3-0-6) 
 
 

รวม 18 
 
 
 

ปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาแกน 3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    

- เนื้อหาบังคับ 3542402 
 

3542403 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใน
ยุคดิจิทัล 
การตลาดเชิงเนื้อหา 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
รวม 19 
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ปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาแกน 3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    

- วิชาเนื้อหาบังคับ 3543402 การจัดการตราสินค้าในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 
 
 
 

ปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
 xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    
        - วิชาเนื้อหาบังคับ 3543102 

3543403 
การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล 
การจัดการแคมเปญการตลาดผ่านสื่อ
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

- วิชาเนื้อหาเลือก Xxxxxxx 
Xxxxxxx 

เนื้อหาเลือก 
เนื้อหาเลือก 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 19 
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ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    
        - วิชาเนื้อหาบังคับ 3544902 

3544901 
การวิจัยการตลาด 
สัมมนาทางการตลาดในยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
        - วิชาเนื้อหาเลือก 
 

Xxxxxxx 
Xxxxxxx 
Xxxxxxx 

เนื้อหาเลือก 
เนื้อหาเลือก 
เนื้อหาเลือก 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

-        -วิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3544801 
 

3503803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดดิจิทัล หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา  

1(90) 
 

1(90) 
รวม 16 

 
 
 

ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    
- ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3544802 
 

3504803 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดดิจิทัลหรือ 
สหกิจศึกษา 

6(540) 
 

6 หน่วยกิต 
    

รวม 6 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชาแสดงไว้ในภาคผนวก ก. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์       
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
 
 
 

ที ่
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง 
 

ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการ
การตลาด 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2558 
 

2544 
2538 

2 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 
 

นางสาวกิติยา คีรีวงก์ 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2543 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 
 

นางสาวอรจิต ชัชวาลย ์
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2549 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 
 

นางสาววรรณวิสา ไพศรี 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การตลาด 
การตลาด 
สถิติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2555 
2550 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวไหมค า ตันติปทุม วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2556 
 

2550 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ   
 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองเลยฮอนด้า
คาร์ส์ จ ากัด 

นายนิพัทธ์กรณ์  ด่านวิบูลย์ บธ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุร ี

2 Senior Advertising Executive 
Magazine & Online 

นายพงศ์พันธ์  ทองอยู่ บธ.บ. 
 

การสื่อสารสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีพระนคร  
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี

ประสบการณ์ในวิชาชีพทางการตลาด และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีจิตอาสา ก่อนเข้าสู่การท างานจริง  
ดังนั้นหลักสูตรจึงน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีการสอนในห้องเรียน การอบรม ฝึก
ปฏิบัติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และก าหนดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัด
อยู่ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เนื่องจากมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  ทางการตลาด 
การเงิน  การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน  

       4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบความรู้ เดิม สามารถบูรณาการความรู้ 

ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
(2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์                   

                  4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่ อสารเพ่ื ออธิบ ายและสร้ างความเข้ าใจอย่ างถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบ 

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(2) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

4.2  ช่วงเวลา  
4.2.1  รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล หรือ รายวิชาเตรียม 

สหกิจศึกษา จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
4.2.2  รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา 

จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
                      4.3.1 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา จัดไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
                      4.3.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา  
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
        ความหมายและความส าคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการ
ออกแบบการวิจัย แหล่งข้อมูล ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบ
เครื่องมือ การวิเคราะห์ และการแปลผลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย  
       5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 
       นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการค้นหาและ
น าเสนอแนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการออกแบบการวิจัยด้านการตลาด  
มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและสามารถน าเสนอผลงานการวิจัยได้  
 5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

 5.2.2 ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียน

ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความ

เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบความรู้ เดิม สามารถบูรณาการความรู้ 

ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
(2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

 5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 
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(2) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 

5.3  ช่วงเวลา 
        วิชาการวิจัยการตลาด จัดแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 
       5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        3(2-2-5) 

5.5  การเตรียมการ 
        มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย และให้นักศึกษาเตรียมหัวข้อที่สนใจในการ
ศึกษาวิจัยการตลาด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสืบค้นงานวิจัย และมีตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
                 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยโดยการส่งโครงร่างวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล การแปรผลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลการวิจัย ประเมินผลโดยการให้คะแนน (เกรด) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมและ
ในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชาทุกวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ การปฐมนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศ 
- ให้ท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 
และเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านการตลาดดิจิทัล 
และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือการแสดงความเห็น 
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
นักศึกษา 

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
การตลาดดิจิทัล 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ 
สั งเคราะห์  บู รณาการความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการตลาดดิจิทัล 

4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ อย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดรายวิชา หรือหัวข้อที่จัดการศึกษาในแบบ  
e-Learning 
- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และให้มีการรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ทางด้านการบริหารงานการตลาดดิจิทัล 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน  

(3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(4) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพ่ือปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรในคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน และความซื่อสัตย์
สุจริต 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกหลักธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา และการท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

(3) อาจารย์ผู้สอนต้องชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมให้ชัดเจน อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษา 

(4) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาจิตสาธารณะ ยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์  
             2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 

(2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวนทุจริต
ในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น 
 2.2  ด้านความรู้ 
            2.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  ทางการตลาด 
การเงิน  การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 
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(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน  
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจ ทฤษฎีทางการตลาด  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนการตลาดการ
สร้างกลยุทธ์การตลาด  

(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื่อง 

(3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบการด้านการเงินหรือทุกด้าน 
            2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 

     2.3  ทักษะทางปัญญา 
            2.3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

 (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการเงิน 
(4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

            2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
(1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา 
(2) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
(3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา 
(4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
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     2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     (1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ

รับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้อ งประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

(2) ใช้การสอน การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  
             2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้  ที่ก าหนด 
(3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
(4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

     2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถประยุกต์ ใช้หลักคณิ ตศาสตร์  สถิติและการวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณมาใช้ 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่ อสารเพ่ื ออธิบ ายและสร้ างความเข้ าใจอย่ างถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบ 

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน            

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีการแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(2) จัดการสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน     
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            2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 
              แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ จะแสดงใน
เอกสารแนบท้ายก็ได้ ซึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล กระจายความรับผิดชอบผล
การเรียนรู้สู่รายวิชา 2 กลุ่มวิชา ได้แก่  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจและกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 5 ด้าน ดังนี้ 
ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  การ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)   ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต่อเวลาในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายใน
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ าก ชิ้ น ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประ เมิ น จากความซื่ อสั ตย์ ต่ อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของ
การปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อน
น้อม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบ
วินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ 
โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ โดยวิ ธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 
- ให้ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ โดยวิ ธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

(2) สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ กรณี ศึกษา เพ่ือให้

- ประเมินตามกรณีศึกษา 
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นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
(3) ส าม ารถ พั ฒ น าก าร
เรี ยน รู้ ข อ งตน เองอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น
มอบ ห มาย  ที่ แ ส ด งถึ งก ารคิ ด /
วิเคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
อาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่
น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่างเหมาะสม
และมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดวิ เคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสั ง เค ราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดย
ใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติ ใน
เนื้อหารายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่ า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม โดย ใช้
กระบวนการ PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
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(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวิชาต่างๆ 
- ม อบ ห ม ายกิ จ ก รรมกลุ่ ม แล ะ
น าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- ม อบ ห ม ายกิ จ ก รรมกลุ่ ม แล ะ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ก า ร ส ร้ า งชิ้ น ง าน โด ย ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 

 



39 
 

มคอ. 2 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                

0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน     

              

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน 

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารวัฒนธรรม                 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์               
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน               

0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ               

0002105 สุนทรียภาพการแสดง               

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003101 ระบบสังคมไทย                

0003102 ระบบสังคมโลก                

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               

0003106เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ด ี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ าหรับชีวิตประจ าวัน                

0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพชีวิต               

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน               

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสตัว์ในชีวิตประจ าวัน               
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ เนื้อหา
เลือก และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

3.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอา

เปรียบผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
(2)  มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
(3)  มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4)  มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้องความดีและความชั่ว 

3.2.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็น

ส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทาง
การตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

(4)  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

3.2.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการ

ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ ๆ 

(2)  สามารถสืบค้น จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม  

(3)  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์  

       3.2.4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
การรับผิดชอบ 

(1)  สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2)  สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมี

ความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง

อย่างสร้างสรรค์ 
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3.2.5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

(2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(4)  สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาแกนบริหารธุรกิจ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 1                   

3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 2                   

3502105 กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย ์                   

3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการธุรกิจ                   
3503103 ภาษาจีนส าหรับธรุกิจ 1                   

3503204 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและสถิติธรุกิจ                   
3521104 หลักการบญัชีช้ันต้น                   

3531101 การเงินธุรกิจ                   

3541101 หลักการตลาด                   
3561105 การจัดการและองค์การ                                              

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ                   
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   
3563301 การจัดการการผลติและการปฏิบตัิการ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

(2) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   
      - วิชาเนื้อหาบังคับ  

                  

3541103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในยุคดิจิทลั                   
3541104 พฤติกรรมผู้บรโิภคในยคุดิจิทัล                    
3541602 หลักการค้าสมัยใหม ่                   
3542302 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายในยคุดิจิทลั                    
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในยุคดิจิทัล                   
3542403 การตลาดเชิงเนื้อหา                   
3541501 การตลาดดจิิทัล                    
3543102 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล                   
3543402 การจัดการตราสินคา้ในยุคดิจิทัล                   
3543403 การจัดการแคมเปญการตลาดผา่นสื่อดจิิทัล                   
3544901 สัมมนาทางการตลาดในยุคดิจิทัล                    
3544902 การวิจัยการตลาด                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล                

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
(2) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   
      - วิชาเนื้อหาเลือก 

                  

3503104 ภาษาจีนส าหรับธรุกิจ 2                    
3541102 บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21                   
3541502 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                        
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                   
3542107 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ                    
3542312 การจัดการลูกคา้สัมพันธ์ในยุคดิจิทัล                   
3542502 หลักกฎหมายและจริยธรรมส าหรับธรุกิจดจิิทัล                   
3542503 การสร้างสรรคส์ื่อโฆษณาบนสื่อดิจิทัล                   
3542701 นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลติภณัฑ์ชุมชน                   
3543103 กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล                   
3543104 การตลาดบริการในยุคดิจิทัล                   
3543107 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                   
3543109 การออกแบบนวัตกรรมทางการตลาด                   
3543112 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล                

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
(2) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน   
      - วิชาเนื้อหาเลือก 

                  

3543401 การตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิทัล                    
3543502 การสร้างร้านค้าออนไลน์                   
3543701 เทคโนโลยีดิจิทลัและการตลาดส าหรับธรุกิจโลจิสติกส ์                   
3544102 การวางแผนและการวเิคราะห์การตลาดเพื่อธุรกิจผูสู้งอายุ                 0  
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                  0  
3544501 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาด
ดิจิทัล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล                

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
(2) กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 
     - วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ 

                  

3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดจิิทัล                   
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล                    
3503803 เตรียมสหกจิศึกษา                   
3504803 สหกิจศึกษา                   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 
ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลของแตล่ะรำยวิชำเป็นสญัลกัษณ์ต่ำงๆ ซึ่งมีค่ำระดับคะแนน ดังนี้ 
        ระดับคะแนน     ค่ำระดับคะแนน 

   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 

และใหเ้ป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี พ.ศ. 2555 (ภำคผนวก ค หมวด 1) 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1  ก ำหนดให้มีระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้ของนักศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย 
2.1.2  กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำมีกระบวนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนในระดับ

รำยวิชำ มีคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน มีกำรจัดท ำคลัง
ข้อสอบของสำขำวิชำ 

2.1.3  กำรทวนสอบในระดับหลักสูตรสำมำรถท ำได้โดยมีระบบประกันคุณภำพภำยใน
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และรำยงำนผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก ำหนดให้มีกำรท ำวิจัยผลสัมฤทธ์ิของกำรประกอบอำชีพของบัณฑิตอย่ำงต่อเนื่องและน ำผล

วิจัยที่ได้ย้อนกลับมำปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งกำร
ประเมินคุณภำพของหลักสูตร โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

2.2.1  ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบกำรศึกษำในด้ำนของ
ระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบอำชีพ 

2.2.2  กำรตรวจสอบจำกผู้ใช้บัณฑิตโดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์ หรือกำรส่งแบบสอบถำม เพื่อ
ประเมินควำมพึงพอใจของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น  

2.2.3  กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอื่น โดยกำรส่งแบบสอบถำม  หรือสอบถำมเมื่อมีโอกำส 
ในระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อมและสมบัติด้ำนอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ และเข้ำศึกษำ
เพื่อปริญญำที่สูงข้ึนในสถำนศึกษำนั้น ๆ 

2.2.4  จำกสำขำวิชำที่เรียน รวมทั้งสำขำอื่นๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ประกอบอำชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกำสให้เสนอข้อคิดเห็นในกำรปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 
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2.2.5  ควำมเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มำประเมินหลักสูตรหรือเป็นอำจำรย์พิเศษ  
ต่อควำมพร้อมของนักศึกษำในกำรเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ของนักศึกษำ 

2.2.6  ผลงำนของนักศึกษำที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น รำงวัลทำงสังคมและวิชำชีพ   จ ำนวน
กิจกรรมกำรกุศลเพื่อสังคมและประเทศชำติ จ ำนวนกิจกรรมอำสำสมัครในองค์กรที่ท ำประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจ ำนวนหน่วยกิตที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 และให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ว่ำด้วยกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555 (ภำคผนวก ค หมวด 2) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ แนะแนว

ความเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิ
ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 

1.2 มีอาจารย์ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัยโดยมีอาจารย์พ่ี
เลี้ยง อีกทั้งต้องท าหน้าที่ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การฝึกอบรมเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ  ในการสอนและ

กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
2.1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเกี่ยวกับ

การสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องต้น 
2.1.2  จัดโครงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยอาจารย์ต้องผ่านการอบรมใน

หลักสูตรต่าง ๆ ปีละ 1 หลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1.2.1  วิธีการสอนแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.1.2.2  การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่  

สอดคล้องกับหลักสูตร 
2.1.2.3  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2.4  การใช้และผลิตสื่อการสอน 
2.1.2.5  หลักสูตรอื่นที่เป็นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ / หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและจัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่ม
วิจัยต่าง ๆ ในคณะ  

2.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอ่ืนๆ 
เช่นความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
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2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.5  จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ด้านการตลาดดิจิทัลกับ

หน่วยงานภายนอก 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
       ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การคิดหน่วยกิต  
      1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค    
      1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค การศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค   
      1.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค 

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

2.  บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
                  1. อาชีพนักการตลาดบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
          1. พนักงานวางแผนสื่อโฆษณาทางดิจิทัล 
          2. พนักงานฝ่ายการตลาดดิจิทัล/การตลาดออนไลน์ 
          3. พนักงานฝ่ายการตลาด 
          4. ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล/นักวิจัยการตลาด 
          5. พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
          6. พนักงานจัดการตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
          7. พนักงานฝ่ายโฆษณา 
          8. พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางการตลาด         
       9. พนักงานขาย 
      2. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
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            3. อาชีพในหน่วยงานราชการ 
          1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
          2. นักวิจัยและวางแผนการตลาดองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
          3. พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
 

3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
3.1.2  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
3.1.3  มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความ

พร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1  มีการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
3.2.2  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
3.2.3  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  
  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  3.3.1 นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
  3.3.2 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4.  อาจารย ์

4.1  การบริหารคณาจารย์ 
4.1.1  ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

สถาบัน และของหลักสูตร 
4.1.2  มีกลไกลการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
4.1.3  มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์

ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4.1.4  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิช าและมี

ความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
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4.2.2 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน 
การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

   4.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมิน และ
สรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

   4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มี ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตทางการเงินหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 มีการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5.1.2 มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา

เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1  การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้งเป็นความต้องการของอาจารย์ใน
การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้องท าผลงาน 

5.2.2  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และมีวิธีการ
ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  
  5.3.2  มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  

5.3.3. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา    

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 

(1)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จ านวน 3 ห้อง 

(2)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จ านวน 2 ห้อง 

(3)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  
ขนาดจุ  100 เครื่อง จ านวน 2 ห้อง 

(4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ขนาดจุ   80 คน   จ านวน  2 ห้อง 

(5)  ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
ขนาดจุ  100 คน จ านวน 4  ห้อง 
ขนาดจุ   60 คน จ านวน  1  ห้อง 
ขนาดจุ   50 คน จ านวน  8  ห้อง 
ขนาดจุ   40 คน จ านวน 55 ห้อง 

(6)  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)  
ขนาดจุ   80 - 100 คน จ านวน 1 ห้อง 

(7)  ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
ขนาดจุ   50  คน จ านวน  3 ห้อง 
ขนาดจุ   80 - 100 คน จ านวน   1 ห้อง 

(8)  ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จ านวน 1 ห้อง 
(9)  ห้องศูนย์สหกิจศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
      1)  ชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน  50 ชุด 
      2)  LCD Projector            จ านวน  40 ชุด  
      3)  Notebook   จ านวน  20 เครื่อง 
      4)  เครื่องฉายแผ่นทึบ  จ านวน   3 เครื่อง  
โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 

6.2.2  ห้องสมุด  
ใช้ต ารา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและส านัก

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
และโสตทัศนวัสดุทางด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืน ๆ ทุกสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน  

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาการเงิน คือเครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ (Software) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานด้านการเงินได้จริง  จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และซอฟต์แวร์ทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งาน
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จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์ เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์
วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนี้ 

 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่
ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

 6.3.4 มีส านักวิทยบริการ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาการจัดการ รวมถึง
สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 

 6.3.5 มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ 
แก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม 

 6.3.6 มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
 6.3.7 จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการศึกษาดูงาน  โดยน าข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถานที่ดูงาน

ใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานน ามาพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความ
เกีย่วข้องกับสาขาวิชา และสามารถท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

6.4.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน          
2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

6.4.2  จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือ มีการด าเนินงานตาม
ข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

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

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5  และ มคอ .6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ .3  และ มคอ .4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน   

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการจัดการเรียนการสอน 
การสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ผู้สอน

หรืออาจารย์ในสาขาวิชา และ /หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือวิธีการสอน แลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1.1.2 ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียน

ของนักศึกษา ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา จากการสอบถาม
นักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดยการ 
1.2.1  ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกปลายภาคการศึกษา 
1.2.2  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร หรือทีมผู้สอน 
1.2.3  ภาพรวมของหลักสูตรท าการส ารวจ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารย์ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา
ของตนประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าส ารวจข้อมูลได้จาก 
2.1  ติดตามผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด / สหกจิศึกษาของนักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายจากผู้ใช้บัณฑิต  
2.2  ติดตามและส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
2.3  ติดตามผลการท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
2.4  ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมไปถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ 
รายวิชา จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรโดยน าเอาข้อมูลเบื้องต้นน ามาวิเคราะห์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

เพ่ือหาแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ซึ่งจะด าเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 

 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย  
ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language 
use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to 
apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ 
การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ทีต่ั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving 
personal information, giving information about family and community, describing places, 
giving location and direction 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน วิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with universal 
standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of 
research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
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0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน              2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 
for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an emphasis 
on helping students practice their listening and speaking skills 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว การ
อ่านประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  
 
0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน          2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคส าหรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา  2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ  วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 
Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 
development for living 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 
development, human relations, team work and life planning for well-being 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing 
skills and musical experience 
 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ                                                      2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยมที่ดีต่อ
ผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and  
design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, 
application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and 
present 
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0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยม
และวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values 
and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are 
consistent with local values and lifestyles 
 
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ง
ที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption 
(Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight meditation 
(Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
0003101 ระบบสังคมไทย   2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา
สังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, 
and environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism 

0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยู่ใน
สังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and 
other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the digital 
age 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต แนว
ทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที่มี อิทธิพลต่อธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่ งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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0003104    ไทเลยศึกษา                                                                2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being member 

0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด
และกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 
price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, and 
current society economies   
 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี                                                      2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context 
of democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in 
different societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, 
creating positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being 
brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
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0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, criminal 
law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and computer 
crime Intellectual property law, Family law and other related law 
 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้ างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 
logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 
making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 
problem solving in daily life 
 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน               2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ใน
อนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 
Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life 

0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ         2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

      ความรู้ด้านกจิกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับยุค
สมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สารที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิต
มนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน               
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 
between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of life, 
global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental areas 
and tourism, natural resources and sustainable natural resource management 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน                 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
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0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง 
หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees 
and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  
plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มบริหารธุรกิจ) 

 
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1     3(2-2-5) 
 (English for Business 1) 
               การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์และการจดบันทึก
ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อโรงแรม  การจองห้องพัก ห้องประชุม การจองบัตรโดยสารเครื่องบินและ       
ฝึกทักษะปฏิบัติการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสอบถามราคา 
จดหมายสั่งซื้อ การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 Using English for business communication, Telephoning conversation and taking 
notes over the phone, Appointments, Hotel contact, room reservation, meeting room, Flight 
ticket booking and practice skills application letter, resume, inquiry letter, order letter, 
respond replying inquiry, e-mail writing 
 
3502102  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
  (English for Business 2) 
  การอ่านข่าวสาร การอ่านเอกสารทางธุรกิจ การสรุปเนื้อหาของข่าวสารทางธุรกิจ การใช้
ประโยคและส านวนสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะด้านงานเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ การเสนอขายสินค้า เอกสาร
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก การน าเสนองานทางธุรกิจ 
  Reading news, reading in business document. Summary of business news. Use of 
sentences and expressions in business communication. Practice skills about business 
document. Product selling. Documents about import and export. Business presentation 
 
3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
  (Commercial and Business Law) 
  ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 
 Definition and importance of the establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, employment law and law related to financial and 
monetary institutions 
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3502205  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Economics for Business Management) 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต ปัจจัยการผลิต การจัดการทรัพยากร หลักทั่วไปของ
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยมูลค่า ราคา ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์ อุปทานของสินค้า
ในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ 
การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
  Definition of economics, scope, factors and resources for productions, resource 
management,  principles of economics; value, price consumer behavior and production 
theory,  demand supply of products both in perfectly competitive markets and imperfectly 
competitive markets, national income,  taxation, international trade, investment, monetary 
and fiscal policy, application of economics theory in business decision making 
 
3503103   ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 (Chinese for Business 1) 
 ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร ( pinyin ) เรียนรู้ทักษะการใช้
ภาษาจีนเพ่ือติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจในโอกาสต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และการสื่อสาร
ระหว่างองค์กร การเจรจาทางธุรกิจ  การสอบถาม การต่อรองราคา การสั่งสินค้า และวิธีการช าระเงิน การ
จ าลองสถานการณก์ารใช้ภาษาจีนกับการปฏิบัติงานจริง 
 Chinese sound-spelling system with pinyin, Learn Chinese language skills for 
business communication on various occasions. Practice skills on listening, speaking, reading 
and writing  and communication between organizations, Business negotiation, inquiry, bargain 
Order and payment methods, the simulation of work situations can apply to work in practice 
 
3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics) 
  ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้
ความแน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจ าลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 Mathematical knowledge and basic statistics for quantitative analysis, decision 
making under certainty and uncertainty, linear programming, simulation, application of 
descriptive statistics and inferential statistics for business decisions 
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3521104   หลักการบัญชีชั้นต้น    3 (2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรบัญชี
ของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย   วิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 Definition, objectives and importance of accounting, the usage of accounting 
information, conceptual framework for financial reporting, knowledge of accounting principles 
and accounting procedures to accounting cycle for service businesses,  merchandising 
businesses, production business, voucher system and petty cash, accounting related to value 
added tax 
 
3531101  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Finance)  
  วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
  ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ทางการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญ
ของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหา ร
เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไร นโยบาย
จ่ายเงินปันผล 
  Financial scope, characteristics, roles and responsibilities in business, goals and 
importance of business finance, focusing on financial statement analysis, financial planning 
and forecasting, working capital management, investment budget, financial resources and 
capital cost, breakeven point and planning, and dividend policy 
 
3541101 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
                (Principles of Marketing) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
และการวางต าแหน่งทางการตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร 
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์ การตลาดระดับโลก และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 General knowledge of marketing, the marketing environment, market 
segmentation, target market and market positioning, consumer buying behavior, corporate 
marketing behavior, new product development, product and pricing management, channels 
of distribution, promotion, e-marketing global marketing and social responsibility 
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3561105  การจัดการและองค์การ      3(3-0-6) 
  (Management and Organizations) 
  ความหมายของการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและ
การควบคุม การจัดการสภาพแวดล้อมทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฏีองค์การ 
องค์การสมัยใหม่ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 
 Definition of management, planning, organizing, staffing, leading and controlling. 
Management environment, evolution of the concept of organizational, management modern 
organization theory, principles ethics of management, functional in management and modern 
management tools 
 
3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Business Ethics) 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีของจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมใน
องค์การธุรกิจ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปัญหาคอร์รัปชั่น การ
บริหารจัดการองค์การธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้
คุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้กรณีศึกษา 
 Definition, importance, concept and business ethics theory, ethics in a business 
organization, ethics in business, principles of good governance and corporate good 
government, corruption problems, organization business ethic management and social 
responsibility of both domestic and international businesses, under virtue Sustainable ethics 
by case study 
 
3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
  ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์งาน การ
วางแผนก าลังคน สรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่ าตอบแทน 
สวัสดิการและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  Definition of human resource management, background, theories and principles 
of human resource management, scope of responsibilities and procedures in human 
resource management, job analysis, manpower planning, recruitment, selection, training and 
development, performance evaluation, compensation, welfare and benefits, labor relations, 
factors related to human resource management 
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3563301   การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  (Production and Operations Management) 
  ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนการ
ปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนการผลิตและความต้องการทรัพยากร การ
พยากรณ์ การจัดการโครงการ การออกแบบการผลิตและกระบวนการด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า 
การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง 
  Definition, characteristics of important production and operation management. 
Planning of operating and production control of goods and services. Production planning and 
resource requirements, forecasting, project management, product design and operation 
process, technology related to production and operations, supply chain management from 
the upstream to downstream industries, quality management and inventory management 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
 
3541103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในยุคดิจิทัล         3(3-0-6) 
           (Product and Price Management in Digital Era)  

แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัล บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการตราสินค้า แนวคิดเกี่ยวกับราคาและการบริหารราคา ความสัมพันธ์ของราคา
และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินเรื่องราคา การก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ราคา  
  Concept of product and digital product innovations, packaging, labeling, 
product mix, and product management, product life cycle analysis, product positioning, new 
product development, brand management, the concept of pricing and price management, 
the relationship between price and product, factors influencing price decisions, pricing, 
pricing policies and strategies 
 
3541104 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล            3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior in Digital Era) 

แนวคิดและความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมถึงเครื่องมือทางด้านดิจิทัลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพล
ภายนอกที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี  และอิทธิพลภายในที่
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยา ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 Concepts and importance of consumer behavior in digital era, an analysis of 
consumer behaviors and decision making process of customers, including digital tools for 
analyzing consumer behavior, external influences consisting of economics, society and the 
environment, law, technology, and internal influences consisting of personal factors and 
psychological factors affecting consumer behavior and consumer decisions 
 
3541602 หลักการค้าสมัยใหม่                     3(3-0-6) 
  (Principles of Modern Trade) 
                     ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการค้าสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน
ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจค้า
สมัยใหม่ การบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารจัดการส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  
การเลือกท าเลและการจัดรูปแบบร้านค้า การใช้โลจิสติกส์และเทคโนโลยีในธุรกิจค้าสมัยใหม่ และจริยธรรม
ของผู้ประกอบการค้าสมัยใหม่ 
  Definition, importance, and types of modern trade, the environment and 
competition of retail and wholesale business, consumer behavior in retail and wholesale 
business, marketing mix of retail business, retail business management in storefront 
management, product management, selecting the locations and organizing the shop, logistics 
and technology used in modern trade business management and ethics of modern traders 
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3542302 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายในยุคดิจิทัล             3(3-0-6) 
  (Distribution Channels Management in Digital Era) 

แนวความคิดการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย สภาพแวดล้อมของช่องทางการจัดจ าหน่าย
สถาบันคนกลางทางการตลาดทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ (Omni-Channel) รวมถึงระบบสารสนเทศ
ในช่องทางการจัดจ าหน่าย โครงสร้างช่องทางในการจัดจ าหน่ายทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การ
จัดรูปแบบองค์การของโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย นโยบายการตลาดที่มีต่อการจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่าย กลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายในยุคดิจิทัล 

Concepts of distribution channel management, environment of distribution 
channel, institute of marketing intermediaries both online and offline marketing. (Omni-
Channel), including, information system of distribution channel, distribution channel structure 
of both online and offline, organizing the distribution channel structure, marketing policies 
toward distribution channel management, strategies for distribution channels management in 
digital era 
 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในยุคดิจิทัล          3(2-2-5)
  (Integrated Marketing Communication in Digital Era) 

แนวคิดความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กระบวนการสื่อสารการตลาด
ภายใต้สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ เครื่องมือในการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล และการประยุกต์ใช้กับสถาบัน 
องค์กรและชุมชน รวมถึงวิธีการประเมินผลแผนงานสื่อสารทางการตลาด 
 Concepts, importance of integrated marketing communication, process of 
marketing communication under environments, consumers’ behaviors analysis, factors to 
consider in media selection, integrated marketing communication tools, marketing 
communication planning in digital era and application to institutions, organizations and 
communities Including methods for evaluating marketing communication plans 
 
3542403   การตลาดเชิงเนื้อหา                                                                           3(2-2-5) 
               (Content Marketing) 
                        ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของการตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือและกลยุทธ์การวางแผนงาน
การตลาดเชิงเนื้อ การใช้การตลาดเชิงเนื้อหามาพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์เกิดการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
เป้าหมาย ส าหรับการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดที่ดี รวมถึงการประเมินผลของการวางแผนงานการตลาด
เชิงเนื้อ 
         Definition, concepts, and importance of content marketing, tools and content 
marketing strategy planning, using content marketing to develop creative concepts resulting 
in engagement with target customers for creating a good marketing experience, including the 
evaluation of the content marketing planning 
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มคอ.2 
 

3542501  การตลาดดิจิทัล                                                                            3(2-2-5)   
  (Digital Marketing) 

ความหมาย ความส าคัญของการตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิทัล ส่วนประสมการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือการตลาดดิจิทัล การสร้างประสบการณ์ต่อลูกค้าผ่าน
ช่องทางดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใชดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการตลาดของสินค้าและ
บริการ การวัดประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมส าหรับการตลาดดิจิทัล 
  Definition and important of digital marketing, analysis of consumer behavior in 
decision making to buy products via digital media, digital marketing mix, communication 
tools through digital channels, customer database for digital marketing, creating a customer 
experience through digital channels, content creation, media design, digital application to 
promote the marketing of products and services, measuring the effectiveness of digital 
marketing tools, ethics for digital marketing 
 
3543102 การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล                   3(2-2-5)
  (Marketing Management in Digital Era) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดดิจิทัล  บทบาทของผู้บริหารการตลาดดิจิทัล  
การวิเคราะห์ระบบตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด ฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
รวมถึงการวางแผนทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยการใช้
แพลตฟอร์มทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต การตลาดผ่านทางอีเมลล์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือเพ่ือปรับใช้เนื้อหาให้เหมาะสมกับลูกค้า  
  Concepts of digital marketing management, the role of digital marketing executives, 
analysis of the market system and marketing environment, the customer database and consumers’ 
behavior analytics, marketing plan; regarding product, prices, place, and marketing promotion by 

using the other delivery platforms of digital content, such as search engine marketing, e-mail 
marketing, social media and mobile marketing, to adapt the content to be suitable for customers 
 
3543402 การจัดการตราสินค้าในยุคดิจิทัล            3(2-2-5) 
 (Brand Management in Digital Era) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้าคุณค่าตราสินค้า การออกแบบ 
และภาพลักษณ์ของตราสินค้าในยุคดิจิทัล การเพ่ิมโอกาสในค้นหาตราสินค้าบนอินเตอร์เน็ต การรับรู้ของผู้บริโภค
เกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล 
 Concepts of branding management, making brands and value of brands, 
design and image of brand in digital era, increasing the opportunity to search for brands on 
the internet, customers’ perception in brands, building good relationship between customers 
and brands, processes of brand communication, using marketing communication tools to 
communicate the branding of products and services toward the targets groups in digital era  
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3543403   การจัดการแคมเปญการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล                                                3(2-2-5)       
               (Digital Marketing Campaign Management) 

องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัล การจ าแนกกลุ่มผู้รับสารที่มีคุณค่า 
การวางแผนช่องทางการสื่อสาร การวัดการ ประเมินผล การวางแผนงบประมาณ และการประเมินความส าเร็จ
ของแคมเปญการสื่อสารดิจิทัล การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหรือการสร้างตราสินค้าบนฐานของทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีมีอยู่ การประยุกต์ใช้การจัดการแคมเปญเพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัลส าหรับวางแผน
กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมผ่านสื่อต่าง ๆ 

 Main components for digital campaign management, classification of valuable 
audiences, communication channel planning, measurement, evaluation, budget planning, 
and evaluating the success of digital communication campaigns, maintaining customer 
relationships or branding based on available internal and external resources, application of 
campaign management for digital marketing communications for appropriate strategic activity 
planning through various media 
 
3544901 สัมมนาทางการตลาดในยุคดิจิทัล                      3(2-2-5) 
  (Seminar in Marketing in Digital Era) 

วิเคราะห์ และศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ท า
ให้ประสบความส าเร็จ และความล้มเหลวในการด าเนินงานด้วยการตลาดเน้นกิจการในประเทศไทย และ
กิจการของต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือฝึกให้นักศึกษาน าความรู้ทางด้านการตลาดมา
แก้ปัญหาหรือศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจในยุคดิจิทัล 
  Analyzing and studying marketing problems in various types of businesses by 
studying various factors for success and failures in operations with marketing, focusing on 
business in Thailand and foreign businesses that operate in Thailand to train students to 
apply marketing knowledge to solve problems or to study and to analyze the marketing 
activities based on students’ interest in digital era 
 
3544902 การวิจัยการตลาด                       3(2-2-5) 
  (Marketing Research)   
  ความหมายและความส าคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการ
ออกแบบการวิจัย แหล่งข้อมูล ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบ
เครื่องมือวิจัย การใช้สื่อดิจิทัลในการวิจัยการตลาด เช่น Google forms  การวิเคราะห์  และการแปลผล
ความหมายข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definitions and importance of marketing research, process of marketing 
research, types of marketing research design, data source, stage and technique sampling, 
sample size determination,  design of research instrument,  using digital media in marketing 
research such as Google forms, analyzing and interpretation of data, writing a research report 
research results that benefit the business professional and ethics of the researcher 
.  
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 
 
3503104    ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2        3(2-2-5) 

(Chinese for Business 2) 
 ประโยค และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ 

การจองห้องพัก การใช้บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้านานาชาติ การเที่ยวชม
โรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการเจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวอ าลา และให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกทักษะในด้านอื่นๆ เช่นทักษะการพูด และอ่านบทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อม
ทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสถานที่ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือนและความต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  

Sentences and idioms for communication in different situations such as 
using the telephone, room reservation, using public bus services, international exhibitions, 
factory visits, business negotiation conversation, greetings, farewells and students will 
have the opportunity to practice other skills such as reading longer and more complex 
articles, studying Chinese culture and traditions, manners, and the importance of places in 
China, learning the similarities and differences of culture between China and other nations 
for future benefits 
 
3541102 บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาดในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
  (Personality for Marketer in the 21st Century) 
  หลักการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งทางกาย อารมณ์สังคม การพูด การน าเสนอ การพูดต่อ
หน้าชุมชน การเจรจาต่อรอง การอ่านภาษากาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาและปรับปรุงตน เองให้
เป็นผู้น า ผู้ตาม ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทและจรรยาบรรณที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนักการ
ตลาดในยุคดิจิทัล 
  Principles of marketer expression, public and presentation, negotiation, 
interpreting body language, human relations, development of leadership and creativity 
characteristics, adjusting communication to suit audience, etiquette and ethic for 
marketers in digital era 
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มคอ. 2 
 

3541502 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           3(2-2-5) 
                    (Introduction to E-Commerce)  

ศึกษาความส าคัญและคุณค่ าของธุรกิจดิจิทั ล ประเภทและโมเดลของพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการด าเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการรักษา
ความปลอดภัย ระบบการช าระเงิน ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีศึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

A study of the importance and value of digital business, types and models 
of e-commerce, technology foundations supporting the operation of E-Commerce and 
security, payment system, E-Marketplace, E-Services, E-Government, E-Commerce; laws 
related to E-Commerce including case studies in E-Commerce 
 
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                 3(3-0-6) 
  (Marketing for Tourism Industry) 
  ความหมายและความส าคัญของการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การแบ่ง
ส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่วน
ประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน           
การวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  Definitions and importance of tourism marketing, tourists’ behaviors, 
marketing shares, setting target markets and positioning products in tourism industry, 
marketing mix for tourism industry, analyzing situations and environments of market 
competition, planning and setting marketing strategies for tourism industry 
 
3542107 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
                    (Entrepreneurial Marketing) 

      ความส าคัญของการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน
การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายในและภายนอก พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการก าหนดส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือการแข่งขันในตลาด 

Importance of marketing for entrepreneur, marketing strategies and marketing 
planning for entrepreneurs, analysis of internal and external marketing environment, 
consumer behavior, segmentation, target marketing, product positioning and marketing 
mix of product, price, place and promotion for competition in the market 
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3542312 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Customer Relationship Management in Digital Era) 

     แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ วิวัฒนาการของระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายส าคัญของ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ องค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความส าเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการใช้ซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  

Basic concept of customer relationship management, evolution of the 
customer service system, the strategy of customer relationship management, principles of 
customer relationship management with digital technology, key target of customer 
relationship management, main elements of customer relationship management, model 
of building relationships with customers, customer database management, development 
an efficient customer relationship management system, factors influencing the success of 
customer relationship management by using software to analyze various data 
 
3542502 หลักกฎหมายและจริยธรรมส าหรับธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6)  

(Codes of Business Law and Ethic for Digital Business) 
      หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจดิจิทัล การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรม 
คอมพิวเตอร์ การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การจัดการสิทธิดิจิทัล จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัลและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษาทางกฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 

Legal principles relating to digital business operations, electronic transaction, 
legal principles relating to information technology, principles of intellectual property law, 
computer crime, gathering and collecting relevant evidence, digital rights management, 
ethics and codes of conduct for digital entrepreneurs and digital workers both in Thailand 
and foreign, law enforcement, legal and ethical digital case studies 
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3542503 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาบนสื่อดิจิทัล      3(2-2-5) 
                    (Creative Digital Innovation) 

ศึกษาบทบาทการท างานสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล เพ่ือใช้ในการวางแผนสื่อดิจิทัลร่วมกับสื่อ
โฆษณา แบบผสมผสานอ่ืนๆ เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล เรียนรู้บทบาท
ความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการผลิตงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล น าเทคโนโลยีที่รองรับมาใช้งานเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของแคมเปญดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเพ่ือ
การตลาดดิจิทัล 

Studying the role of creative work on digital media for the use in planning 
digital media in conjunction with diverse advertising media, learning the skills necessary to 
produce creative advertising on digital media; learning the role of creativity in the 
production of digital advertising, applying supported technologies as part of a digital 
campaign and applied tools to create graphics and multimedia for digital marketing 
 
3542701   นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน                                     3(3-0-6) 
               (Innovation and Value-Added Creating Community Products) 
               การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การพลิกมุมมองทางการตลาด 
การเรียนรู้ผ่านทางนักการตลาดที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของรูปแบบการตลาด จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใส่ในรูปแบบการตลาด 

Creating added value by using innovation and creativity, changing the marketing 
perspective, learning through successful marketers to analyze the reasons for the success or 
failure of the marketing model, initiating creativity into the marketing model. 
 
3543103 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล              3(2-2-5) 

(Digital Marketing Strategies) 
      กลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์และการพัฒนา 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษากระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัล การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจจริง การด าเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัติรวมทั้งการ
ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้และเทคนิคเพ่ือก าหนด  
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาชีพการตลาด 

       Important strategies toward digital business success, analysis and 
development of suitable digital marketing strategies in various situations, studying the 
process of determining digital marketing strategies, applying marketing strategies in real 
business, implementation practical strategies, including examination and evaluation by 
using case studies as a tool to assess knowledge and techniques in order to determine 
digital marketing strategies appropriately under the professional ethics of the marketing 
 



85 
 

มคอ. 2 
 

3543104 การตลาดบริการในยุคดิจิทัล                           3(3-0-6)   
  (Service Marketing in Digital Era) 
                     ความหมายและความส าคัญของการตลาดบริการ  ประเภทของการตลาดบริการ 
นวัตกรรมการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ
การตลาดบริการ การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการในยุคดิจิทัล คุณภาพการให้บริการ ตัว
แบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดบริการ
เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข      
                     Definitions and importance of marketing management of service 
marketing, types of service marketing, service innovation, service marketing mix, analysis 
of situations and environment of service marketing, planning and determine service 
marketing strategies in digital era, service quality, model and methods to evaluate quality 
of service or SERVQUAL, and an analysis of problems in service marketing to gain the 
solutions 

 
3543107 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) 
  (Marketing for Social and Environment) 
  แนวคิดและปรัชญาการตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของกิจกรรมทาง
การตลาดที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการตลาดที่ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจทั้งทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค การก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนการตลาดเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
   Concepts and philosophy of marketing for social and environment, effects 
of marketing activities on societies and environment, marketing management concerning 
social and environment to provide satisfactory for both manufactures and consumers, 
setting marketing strategies and plans for marketing for social and environment, ethnics for 
marketers, an analysis of problems and solutions through case study 
 
3543109       การออกแบบนวัตกรรมทางการตลาด                                             3(2-2-5)   
                   (Marketing Innovation Design)  

กลยุทธ์และกระบวนการเพ่ือพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
บริการที่สร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ความร่วมมือในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการตลาด ได้แก่ การท าความเข้าใจผู้บริโภคและตลาด ตีความปัญหา พัฒนาความคิด พัฒนา
ต้นแบบ และการทดสอบ 

      Strategies and processes for the development of solutions and product 
development, as well as creative services for added value, innovative design process,  
co-creation in marketing innovation include consumer and market understanding, 
interpreting problems, developing ideas, developing prototypes, and testing 
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3543112 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด      3(2-2-5)  
           (Creative Marketing Innovation) 

 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และวิธีการน านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการยอมรับนวัตกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจทาง
การตลาดของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งต่อการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของ
องค์กร ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในการวัดความส าเร็จของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ประสบ
ความส าเร็จในตลาด     

Concepts, principles, importance and processes to apply innovation for 
marketing planning, developing new products, acceptance process of innovation to be 
marketing guidelines the executives’ decision making, changing technology resulting on a 
competitive advantage for the organization, practice of  use measuring tools success 
product and innovative products that are successful in the market 

 
3543401 การตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 
  (Event Marketing in Digital Era) 
  ความหมาย และลักษณะของการตลาดเชิงกิจกรรม รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรมการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การวางแผน
การด าเนินการรณรงค์กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการตลาด การประเมินผลกิจกรรม 
และการฝึกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิทัล 
                     Definitions and characteristics of event marketing, types of communication 
through event marketing, analyzing customers’ needs, standards relating to the organization 
of events, operation planning of events marketing campaign in response to marketing 
targets, events evaluation and practice in the event marketing project in digital era 
 
3543502 การสร้างร้านค้าออนไลน์       3(2-2-5)  

(Online Store Building) 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในตลาดปัจจุบัน การจัดการหน้าและหลังบ้านของร้านค้าออนไลน์ การจัดแบ่ง
หมวดหมู่สินค้า การเลือกซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้า การจัดการค าสั่งซื้อ การน าเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าส าหรับร้านค้าออนไลน์ การท าการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
การเพ่ิมอันดับหรือโอกาสในการค้นเจอร้านค้าออนไลน์ในเว็บค้นหาข้อมูล  

Principles and concepts about creating an online store; creating an online 
store with an E-commerce platforms in the current market, managing both the front-end 
and back-end of the online store; product classification, shopping and ordering, order 
management, product presentation to attract and to drive customer purchase decisions 
for online stores, online marketing by various methods, increasing rankings or 
opportunities for finding online stores on information search website 
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3543701       เทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาดส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์                             3(2-2-5) 
                   (Digital Technology and Marketing for Logistics Business) 

     แนวคิด บทบาท และความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ 
ระบบการให้บริการหน้าร้านและหลังร้านออนไลน์ การใช้แอฟพลิเคชั่นหรือระบบเกี่ยวกับการติดตามสินค้า 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดซื้อสินค้าและบริการ การจัดการ
สินค้าคงคลังและคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

      Concepts, roles and importance of digital technology, marketing for 
logistics business, online storefront and backside service system, using applications or 
systems regarding goods tracking, digital technology in logistics and supply chain 
management, procurement of goods and services, inventory and warehouse management, 
transport and distribution and international shipping 
 
3544102 การวางแผนและการวิเคราะห์การตลาดเพื่อธุรกิจผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 
                    (Planning and Marketing Analytics for Elderly Business) 

      ทฤษฏี แนวคิด กระบวนการและเครื่องมือในการบริหารการตลาดโดยมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ในการจัดท าแผนการตลาดเพ่ือธุรกิจผู้สูงอายุ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
มีต่อกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงอายุ การแข่งขันและปัจจัยอ่ืน ๆ 
การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนและการควบคุม
การด าเนินงานทางการตลาด ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุในสังคม 

      Theory, concepts, processes, and tools in marketing management, focusing 
on developing skills and experience in creating marketing plans for the elderly business, 
including analysis of the environment on marketing activities, especially consumer 
behavior of elderly, competition and other factors, determination strategy of marketing 
mix development, including guidelines for implementing plans and controlling marketing 
operations under ethical and social responsibility principles 
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3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                          3(3-0-6) 
   (International Marketing) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและแนวโน้มใน
ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาและอุปสรรคในการตลาดระหว่าง
ประเทศกฎหมายทางการค้าของต่างประเทศ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศและการ
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางการตลาด 
  Analyzing international environment in marketing, different characters and 
tendency of international markets, strategic plans and control in international marketing 
resulted from the differences between societies, cultures economics and politics 
problems, and obstacles in international marketing, international trade laws, organizations 
related to international marketing and international business cooperation for marketing 
advantages 
 
3544501         การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
                     (Build a Website Using Computer Application for Digital Marketing) 
                     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป โครงสร้างการ
ท างานของเว็บไซต์และการเชื่อมโยงข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม CMS (Content 
Management System) ในการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการตลาดดิจิทัล เรียนรู้วิธีการท าให้เว็บไซต์ติดอันดับบน
หน้าแรกของ Search Engine การเลือกและวางแผนค าค้นหา การเขียนค าโฆษณา การอ่านข้อมูลสถิติ และ
การวิเคราะห์การแข่งขันบนตลาดดิจิทัลและการน าข้อมูลไปปรับปรุงแผนงาน 

Principles and concepts of designing and building a readymade website, 
structure of the website and linking information, using software packages or CMS (Content 
Management System) programs to create websites for digital marketing, learning how to 
get website ranked on first page of the search engine; selection and planning of word 
search, copywriting, reading statistics and competitive analysis on the digital market, and 
the use of information to improve work plan 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 
3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล        1(90) 
  (Preparation for Professional Experience in Digital Marketing) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการการเตรียมฝึกวิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
การตลาดดิจิทัล ได้แก่ เทคโนโลยี การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน โดยผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Principles, concepts, preparation process for professional experience in 
digital marketing, basic knowledge in working in the workplace, self-development 
according to professional standards and identities of the digital marketing program, 
including technology, communication, creativity, and ethics, including the development of 
skills necessary for work through the activity arrangement to prepare students before 
practicing professional experience 
 
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล                 6(540) 
  (Field Experience in Digital Marketing) 

วิชาบังคับก่อน  :  3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 
  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดดิจิทัล  ในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ ที่ปฏิบัติ
ในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Providing students field experience in business administration in 
government, state enterprise or private organizations supervised by advisors by 
implementing theories and practical knowledge in real life situations, providing pre and 
post training activities for discuss problems during the field experience and giving 
guidelines for solving problems successfully, submitting a report of field experience and 
obligations during field experience 
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3503803 เตรียมสหกิจศึกษา                           1(90) 
            (Pre - Cooperative Education) 
                    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
  Principle, concept, process and steps of cooperative education, relevant 
rules and regulation of cooperative education, basic knowledge and techniques in job 
application, workplace selection, method of writing application letter, job interview, basic 
knowledge and skill needed for working in workplace, quality management system, 
project or product presentation techniques, academic report writing, personality, ethic and 
code of conduct in profession before practicing in workplace 
 
3504803 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 

วิชาบังคับก่อน  :  3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มี
การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
  Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization, supervised will give by mentor and workplace, 
theory and practice are applied in real situation as temporary employee at MOU 
workplace 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด     
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 
ไม่น้อย
กว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559   
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564   
ไม่น้อยกว่า 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30   30   
10   
6   
6   
8   

30   
10   
6   
6   
8   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ป รั บ ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ .ศ. 2563 
ของส านั กวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1 กลุ่มวิชาแกน 

84 
 

 

102   
45   

97  
39   

กลุ่มวิชาแกนปรับตาม
แกนบริหารธุรกิจ ของ
คณะวิทยาการจัดการ 

2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ  
- วิชาเนื้อหาเลือก 
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดดิจิทัล หรือ 

 สหกิจศึกษา       

 
 
 

57 
36 
15  

 
 

6 
7 

58 
36 
15  
 
 
7 
7 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
 

รวมตลอดหลักสูตร 120 138 133 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

1. ชื่อปริญญา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
    Bachelor of Business Administration 
(Marketing) 

1. ชื่อปริญญา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)  
    Bachelor of Business Administration (Digital 
Marketing) 

ปรับปรุง 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนไมน่้อยกว่า 138  หน่วยกิต 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     จ านวนไมน่้อยกว่า 133  หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

3. โครงสร้างหลักสูตร 3. โครงสร้างหลักสูตร ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียน 30 หน่วยกิต  
ได้แก ่

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียน 30 หน่วยกิต  
ได้แก ่

3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต วิชาบังคับ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต  
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร           2(2-0-4) 0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          2(2-0-4) 
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 
0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 0001104  การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อ      2(2-0-4) 

การสื่อสาร ในชีวติประจ าวัน    
วิชาเลือกให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต วิชาเลือกให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต 
0001104  การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั    

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 

0001105  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ       2(2-0-4) 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 

0001105  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 
วัฒนธรรม            

0001106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   2(2-0-4) 
วัฒนธรรม            

0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4)
ในงานอาชีพ         

0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4)
ในงานอาชีพ         

 0001108  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(2-0-4)
ในชีวิตประจ าวัน         

3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้  
0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อ                2(2-0-4) 
การพัฒนาชีวิตและสงัคม                                         

0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา   2(2-0-4)            
                                         

 

0002102  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน2(2-0-4) 0002102  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน         2(2-0-4)  
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4)                 0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4)                  
0002104  ศิลปะและการออกแบบ            2(2-0-4)                          0002104  ศิลปะและการออกแบบ            2(2-0-4)                           
0002105  สุนทรียภาพการแสดง              2(2-0-4)                            0002105  สุนทรียภาพการแสดง              2(2-0-4)                             
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต 3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของส านัก 
วิชาศึกษา
ทั่วไป 
 

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ วิชาบังคับ บังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย                     2 (2-0-4) 0003107 ความเป็นพลเมืองที่ด ี        2 (2-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก                     2 (2-0-4) วิชาเลือกให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน             2 (2-0-4) 0003101 ระบบสังคมไทย         2 (2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา                         2 (2-0-4) 0003102 ระบบสังคมโลก          2 (2-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน 2(2-0-4)               0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน          2 (2-0-4) 
0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั        2(2-0-4)                   0003104 ไทเลยศึกษา           2 (2-0-4) 

 0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2 (2-0-4)   
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2 (2-0-4) 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       2 (2-0-4) 

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้เรียน 8 หน่วยกิต 

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  ให้เรียน 8 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
0004101  การคิดและการตัดสินใจ           2(2-0-4)                    0004101 การคิดและการตัดสินใจ        2 (2-0-4) 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์            2(2-0-4)                             0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ 2 (2-0-4) 

ชีวิตประจ าวนั                           
0004103  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4)                      0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  2 (2-0-4) 
0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ           2(2-0-4)                           0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 

เพื่อคุณภาพชีวิต  
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 2(2-0-4)                           0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ         2 (2-0-4)       
0004107  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้   2(2-0-4)              
ในชีวิตประจ าวนั 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม         2 (2-0-4) 

0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์          2(2-0-4)                         
ในชีวิตประจ าวนั         

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้  2 (2-0-4) 
ในชีวิตประจ าวนั  

 0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์       2 (2-0-4) 
ในชีวิตประจ าวนั 
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มคอ.2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกน จ านวน 39 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านให้เรยีน 102 หน่วยกิต 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านให้เรยีน 97 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3.2.1  กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต 3.2.1  กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต ปรับปรุง 

3502101  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1     3(2-2-5)
            

3502101  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1    3(2-2-5)                   วิชาปรับปรุง 

3502102  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2     3(2-2-5)                   3502102  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2    3(2-2-5)
                    

วิชาปรับปรุง 

3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์  3(3-0-6)                   3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์   3(3-0-6)                   รายวิชาเดิม 
3502205  เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการธุรกจิ  3(3-0-6)               3502205  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6)               วิชาปรับปรุง 
3503103  ภาษาจนีส าหรับธุรกิจ 1          3(2-2-5)                           3503103  ภาษาจนีส าหรับธุรกิจ 1         3(2-2-5)                         วิชาปรับปรุง 
3503204  การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ          3(3-0-6) 
และสถิติธุรกิจ            

3503204  การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ        3(3-0-6) 
และสถิติธุรกิจ            

รายวิชาเดิม 

3503901  หลักการวิจัยทางธุรกิจ          3(2-2-5)                        - ยกเลิก
รายวิชา 

3521104  หลักการบัญชชีั้นตน้         3(2-2-5)                             3521104  หลักการบัญชชีั้นตน้        3(2-2-5)                              รายวิชาเดิม 
3531101  การเงินธุรกิจ                    3(3-0-6)                                  3531101  การเงินธุรกิจ                   3(3-0-6)                                        รายวิชาเดิม 
3541101  หลักการตลาด                    3(3-0-6)                                   3541101  หลักการตลาด                   3(3-0-6)                                   วิชาปรับปรุง 
3561105  การจัดการและองคก์าร           3(3-0-6)                          3561105  การจัดการและองคก์าร         3(3-0-6)                           วิชาปรับปรุง 
3562211  จริยธรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6)                        3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ        3(3-0-6)                              วิชาปรับปรุง 
3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)                   3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6)

                     
รายวิชาเดิม 

3563301  การจัดการการผลิต                3(3-0-6) 
และการปฏิบตัิการ            

3563301  การจัดการการผลิต              3(3-0-6) 
และการปฏิบตัิการ             

วิชาปรับปรุง 

3564201  การจัดการเชิงกลยทุธ์         3(3-0-6)                              - ยกเลิก
รายวิชา 
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มคอ.2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ)  36 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 36 หน่วยกิต 3.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 36 หน่วยกิต ไม่
เปลี่ยนแปลง 

3541102  บุคลิกภาพส าหรับนกัการตลาด  3(3-0-6)                   - ย้ายไปวิชา
เลือก 

3541103  การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา  3(3-0-6)                               
                    

3541103  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)  
 ในยุคดิจิทัล                                                 

วิชาปรับปรุง 

3541104  พฤติกรรมผู้บริโภค                3(3-0-6)                                                                            3541104  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)                                                                                  วิชาปรับปรุง 
3541601  หลักการค้าปลีกสมยัใหม่          3(3-0-6)                3541602  หลักการค้าสมัยใหม่             3(3-0-6)       

          
รายวิชาใหม ่
รหัสวิชาใหม่ 

3542302  การจัดการช่องทาง                3(3-0-6) 
การจัดจ าหน่าย            

3542302  การจัดการช่องทาง              3(3-0-6) 
การจัดจ าหน่ายในยุคดิจิทลั                                                 

วิชาปรับปรุง 

3542402 การสื่อสารทางการตลาด          3(3-0-6)                     
แบบบูรณาการ          

3542402  การสื่อสารทางการตลาด        3(2-2-5)                     
แบบบูรณาการในยุคดิจิทลั           

วิชาปรับปรุง 

 3542403  การตลาดเชงิเนื้อหา             3(2-2-5)                    รายวิชาใหม ่
 3542501  การตลาดดจิิทัล                  3(2-2-5)                                   วิชาปรับปรุง

และย้ายมา
จากวิชาเลือก 

3543101  การบริหารการตลาด              3(3-0-6)                             3543102  การจัดการการตลาด            3(2-2-5) 
ในยุคดิจิทัล 

รายวิชาใหม ่

3543202  การจดัการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์3(3-0-6)                        - ยกเลิก
รายวิชา 

3544103  การตลาดระหวา่งประเทศ        3(3-0-6)                       - ย้ายไปวิชา
เลือก 

3544104  การวางแผนการตลาด         3(2-2-5)                        - ยกเลิก
รายวิชา 

 3543402  การจัดการตราสินคา้            3(2-2-5)  
 ในยุคดิจิทัล                         

วิชาปรับปรุง
และย้ายมา

จากวิชาเลือก 
 3543403  การจัดการแคมเปญ             3(2-2-5) 

การสื่อสารการตลาดผา่นสื่อดิจทิัล                
รายวิชาใหม ่

3544901  สัมมนาทางการตลาด             3(2-2-5)                   3544901 สัมมนาทางการตลาด             3(2-2-5)  
ในยุคดิจิทัล                               

วิชาปรับปรุง 

3544902  การวิจัยการตลาด                 3(2-2-5)                     3544902 การวิจัยการตลาด                 3(2-2-5)                           วิชาปรับปรุง 
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มคอ.2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก)  15 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.2.3 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 3.2.3 กลุ่มวิชาเลือก  15 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3503104  ภาษาจนีส าหรับธุรกิจ 2          3(2-2-5)                          3503104  ภาษาจนีส าหรับธุรกิจ 2        3(2-2-5)                             รายวิชาเดิม 
3524301  การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3-0-6)                           - ยกเลิก

รายวิชา 
3532202  ภาษีอากรธุรกิจ                    3(3-0-6)                                                                       - ยกเลิก

รายวิชา 
 3541102  บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาด  3(3-0-6) 

ในศตวรรษที่ 21   
วิชาปรับปรุง

และย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 

 3541502  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
3542106  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม       3(3-0-6)                      
การท่องเที่ยว          

3542106  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
การท่องเที่ยว            

รายวิชาเดิม 

3542305  การบริหารการขาย                3(3-0-6)                                 - ยกเลิก
รายวิชา 

 3542107  การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
3542312  การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์         3(3-0-6)                         3542312  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์        3(3-0-6)  

 ในยุคดิจิทัล                           
วิชาปรับปรุง 

3542501  การตลาดดจิิทัล                    3(2-2-5)                                    - ย้ายไปวิชา
บังคับ 

3542607  การจัดการธุรกิจค้าปลีก          3(3-0-6)                           
แบบบูรณาการ           

- ยกเลิก
รายวิชา 

 3542502  หลักกฎหมายและจริยธรรม    3(3-0-6) 
ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

รายวิชาใหม ่

 3542503  การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา       3(3-0-6) 
บนสื่อดิจิทลั 

รายวิชาใหม ่

 3542701 นวัตกรรมและการสรา้ง          3(3-0-6) 
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน   

รายวิชาใหม ่

3543103  กลยุทธ์การตลาด                  3(3-0-6)                                 3543103  กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล         3(2-2-5)                                 วิชาปรับปรุง 
3543104  การตลาดบริการ                   3(3-0-6)                                   3543104  การตลาดบริการในยุคดิจิทัล   3(3-0-6)                                     วิชาปรับปรุง 
3543107  การตลาดเพื่อสังคม               3(3-0-6) 
และสิ่งแวดล้อม               

3543107  การตลาดเพื่อสังคม              3(3-0-6) 
และสิ่งแวดล้อม                  

วิชาปรับปรุง 

3543109  การตลาดนวัตกรรม               3(3-0-6) 3543109  การออกแบบนวัตกรรม         3(2-2-5) 
ทางการตลาด 

วิชาปรับปรุง 

3543110  กลยุทธ์การตลาดอาเซียน         3(3-0-6)                     - ยกเลิก
รายวิชา 
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มคอ.2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก)  15  หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

 3543112  การสร้างสรรค์นวตักรรม        3(2-2-5) 
ทางการตลาด               

รายวิชาใหม ่

3543401  การตลาดเชงิกิจกรรม             3(3-0-6)                            3543401  การตลาดเชงิกิจกรรม           3(2-2-5)
ในยุคดิจิทัล                             

วิชาปรับปรุง 

 3543502  การสร้างร้านค้าออนไลน์        3(2-2-5)                               รายวิชาใหม ่
3543402  การจัดการตราสนิคา้              3(3-0-6)
          

- ย้ายไปวิชา
บังคับ 

3543501  การประยุกต์ใช้โปรแกรม         3(2-2-5)                        
ส าเร็จรูปเพื่อการตลาด 

- ยกเลิก
รายวิชา 

3543604  การจัดแสดงสนิค้า                 3(3-0-6)                                     
และการตกต่างรา้น             

- ยกเลิก
รายวิชา 

3543606  เทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 
เพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

- ยกเลิก
รายวิชา 

 3543701 เทคโนโลยีดิจิทลัและการตลาด  3(2-2-5) 
ธสุ าหรับธุรกิจโลจสิติกส์         

รายวิชาใหม ่

 3544102  การวางแผนและการวิเคราะห์  3(2-2-5) 
การตลาดเพื่อธุรกิจผู้สูงอาย ุ

รายวิชาใหม ่

 3544103 การตลาดระหวา่งประเทศ       3(3-0-6)                      วิชาปรับปรุง
และย้ายมาจาก

วิชาบังคับ 
 3544501 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป        3(2-2-5) 

ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาดดิจิทัล 
รายวิชาใหม ่
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มคอ.2 
 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตัิการและฝึก    6 หน่วยกิต              
ประสบการณ์วิชาชีพ    

3.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก  7 หน่วยกิต 
ประสบการณ์วิชาชีพ   

ปรับปรุง 

3503802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(90)                      
การบริหารธุรกิจ 

3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์         1(90)                  
ทางการตลาดดิจทิัล 

วิชาปรับปรุง 

3503803  เตรียมสหกิจศึกษา                    1(90)  
                          

3503803  เตรียมสหกิจศึกษา                  1(90)    
                       

รายวิชาเดิม 

3504802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       5(450)                       
การบริหารธุรกิจ      

3544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6(540)                     
ทางการตลาดดิจทิัล 

วิชาปรับปรุง 

3504803  สหกิจศึกษา                          6(540)                                 3504803  สหกิจศึกษา                  6 หน่วยกิต รายวิชาเดิม 
 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่
เปลี่ยนแปลง 

        ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคย เรียนมาแล้ ว  และต้องไม่ เป็ นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสตูร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

3502101  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1        3(2-2-5)                         
    (English for Business 1) 
    ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จ าเป็น  ค าศัพท์
และประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการผลิต 
ธุรกิจการบริการ  ประกาศสมัครงาน  การเขียนใบประวัติ
เพื่อการสมัครงาน และการเขียนใบสมัครงาน 

Essential of basic English, vocabulary and 
sentences in Business, practice in communication skill 
and writing documents in commercial business 
management, manufacturing business management, 
service business management, job advertisement, 
resume and job application form. 

3502101  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1              3(2-2-5)                           
    (English for Business 1) 
    การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทาง
ธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์และการจดบันทึกทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อโรงแรม การจองห้องพัก 
ห้องประชุม การจองบัตรโดยสารเครื่องบินและฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว 
การเขียนจดหมายสอบถามราคา จดหมายสั่งซื้อ การโต้ตอบ
จดหมายทางธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Using English for business communication, 
Telephoning conversation and taking notes over the 
phone, Appointments, Hotel contact, room reservation, 
meeting room, Flight ticket booking and practice skills 
application letter, resume, inquiry letter, order letter, 
respond replying inquiry, e-mail writing 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

3502102  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2        3(2-2-5)      
             (English for Business 2) 
     ส านวนและประโยคเพื่อการสื่อสารในธุรกิจทั้ง
ในและระหว่างประเทศ   การฝึกปฏิบัติทักษะการอ่าน
ข่าวสารและเอกสารทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจอิ เลคทรอนิกส์   การพัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจในระดับ
ที่สูงข้ึน การน าเข้าและส่งออกสินค้า และการน าเสนอ 

Idioms and sentences for business 
communication both in domestic and 
international, practice in reading business news 
and documents,  search business information from 
printing media and electronics, business letters, 
business email, and to develop English skill in an 
advanced business context,  and import and 
export. 

3502102  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2              3(2-2-5)
   (English for Business 2) 
      การอ่านข่าวสาร การอ่านเอกสารทางธุรกิจ 
การสรุปเนื้อหาของข่าวสารทางธุรกิจ การใช้ประโยคและ
ส านวนสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะด้านงานเอกสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การเสนอขายสินค้า เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้าและ
ส่งออก การน าเสนองานทางธุรกิจ 

Reading news, reading in business 
document. Summary of business news. Use of 
sentences and expressions in business 
communication, practice skills about business 
document, Product selling, Documents about 
import and export, business presentation 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์       3(3-0-6)  
              (Commercial and Business Law) 
     ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้าง
ท าของ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน 
นายหน้า รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ และ
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

Definition and importance of the 
establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade 
law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, 
employment law and laws related to financial and 
monetary institutions. 

3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์        3(3-0-6)
    (Commercial and Business Law) 
  ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท า
ของ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า 
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

Definition and importance of the 
establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade 
law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, 
employment law and law related to financial and 
monetary institutions 

รายวิชาเดมิ 
 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6)             
              (Economics for Business Management) 
               ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต การ
จัดการทรัพยากร หลักทั่วไปเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยมูลค่า 
ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์ 
อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่
สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงการน าทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

The meaning of economics, scope, 
resource management, principles of economics; 
value, price consumer behavior and production 
theory,  demand and supply of products both in 
perfectly competitive markets and imperfectly 
competitive markets, taxation, international 
business, investment, monetary and fiscal policy, 
application of economics theory in business 
decision making. 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
              (Economics for Business Management) 
               ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต ปัจจัย
การผลิต การจัดการทรัพยากร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ 
ว่าด้วยมูลค่า ราคา ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎี
การผลิต อุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขัน
โดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การภาษี
อากร การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Definition of economics, scope, factors 
and resources for productions, resource 
management,  principles of economics; value, price 
consumer behavior and production theory,  
demand supply of products both in perfectly 
competitive markets and imperfectly competitive 
markets, national income,  taxation, international 
trade, investment, monetary and fiscal policy, 
application of economics theory in business 
decision making 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3503103    ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1              3(2-2-5) 
                (Chinese for Business 1) 
                ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วย
ระบบสัทอักษร(pingin) โครงสร้างและหลักการเขียนด้วย
อักษรจีน ค าศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
แ ล ะ เขี ย น ค าศั พ ท์ ป ร ะ โย ค แ ล ะ บ ท ส น ท น าที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติและใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร หรือน าเสนอ
เรื่องราวใกล้ตัว เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน
ภาษาจีน น ามาสู่การเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาจีน 

Chinese sound spelling system with 
Pingin, structure and writing rules with Chinese 
characters, vocabulary, sentences made by 
practicing in Chinese; listening, speaking, reading and 
writing, vocabulary used in daily conversation. The 
purpose is for students to be able to practice and 
use Chinese for ordinary communication, or  to 
present a story which is meaningful to the student 
in order to appreciate the value of learning Chinese, 
and to develop good aesthetics and perception in 
learning Chinese. 

3503103    ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1            3(2-2-5) 
                (Chinese for Business 1) 
                ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วย
ระบบสัทอักษร ( pinyin ) เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อ
ติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจในโอกาสต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน และการสื่อสารระหว่างองค์กร การ
เจรจาทางธุรกิจ  การสอบถาม การต่อรองราคา การสั่ง
สินค้า และวิธีการช าระเงิน การจ าลองสถานการณ์การใช้
ภาษาจีนกับการปฏิบัติงานจริง 

Chinese sound-spelling system with 
pinyin, Learn Chinese language skills for business 
communication on various occasions. Practice 
skills on listening, speaking, reading and writing  
and communication between organizations, 
Business negotiation, inquiry, bargain Order and 
payment methods, the simulation of work 
situations can apply to work in practice 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ     3(3-0-6)                                            
             (Quantitative Analysis and Business 
Statistics) 
              ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน 
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจ าลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

       Mathematical knowledge and basic 
statistics for quantitative analysis, decision making 
under certainty and uncertainty, linear 
programming, simulation, application of descriptive 
statistics and inferential statistics for business 
decisions 
 

3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  3(3-0-6)                                      
             (Quantitative Analysis and Business 
Statistics) 
               ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การ
จ าลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Mathematical knowledge and basic 
statistics for quantitative analysis, decision making 
under certainty and uncertainty, linear 
programming, simulation, application of 
descriptive statistics and inferential statistics for 
business decisions 

รายวิชาเดมิ 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3503901  หลักการวิจัยทางธุรกิจ                    3(2-2-5)                                                                         
              (Principles of Business Research) 
               ความหมาย และความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ 
กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การก าหนดปัญหาการวิจัย 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและ
การประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition and importance of business 
research, business research procedures, defining  
research problems, documents and relevant research 
review, population and sample groups, hypothesis 
and hypothesis testing, research tools and data 
collection, research proposal, examination and data 
processing, statistical method selection for data 
analysis; Data analysis presentation and results, 
research results that benefit the business 
professional and ethics of the researcher. 

 ยกเลิก
รายวิชา 

 

3521104   หลักการบัญชชีั้นตน้                      3(2-2-5)                                                                                    
               (Principles of Accounting) 
               ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการ
บัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดใน
การจัดท าการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
ตามหลักการบัญชีรวมถึงการจัดท างบการเงินของกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบ
ใบส าคัญ  และระบบเงินสดย่อย    วิธีการบัญ ชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Definition, objectives and importance of 
accounting, the usage of accounting information, 
conceptual framework for financial reporting, 
knowledge of accounting principles, accounting 
method and preparation of financial statements for 
service businesses,  merchandising businesses, 
production business, voucher system and petty cash, 
accounting related to value added tax. 

3521104   หลักการบัญชชีั้นตน้                 3(2-2-5)                                                                                      
               (Principles of Accounting) 
               ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของ
การบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า 
ระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Definition, objectives and 
importance of accounting, the usage of 
accounting information, conceptual framework 
for financial reporting, knowledge of accounting 
principles and accounting procedures to 
accounting cycle for service businesses, 
merchandising businesses, production business, 
voucher system and petty cash, accounting 
related to value added tax 

รายวิชาเดมิ 
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3531101  การเงินธุรกิจ                                 3(3-0-6)                             
   (Business Finance) 

  วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีชั้นต้น 
  Prerequisite  :   3521104  Principles of 

Accounting 
      ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ทางการเงิน
ในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ  
โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน   งบประมาณลงทุน 
แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไร 
นโยบายจ่ายเงินปันผล 

Financial scope, characteristics, roles and 
responsibilities in business, goals and importance of 
business finance, focusing on financial statement 
analysis, financial planning and forecasting, working 
capital management, investment budget, financial 
resources and capital cost, breakeven point and 
planning, and dividend policy. 

3531101  การเงินธุรกิจ                          3(3-0-6)                           
   (Business Finance) 
              วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีชั้นต้น 

  Prerequisite : 3521104  Principles of 
Accounting 
  ขอบ เขต  ลั กษณ ะ บทบาทและหน้ าที่
ทางการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญ
ของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การ
วางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไร นโยบายจ่ายเงิน
ปันผล 

Financial scope, characteristics, roles 
and responsibilities in business, goals and 
importance of business finance, focusing on 
financial statement analysis, financial planning 
and forecasting, working capital management, 
investment budget, financial resources and 
capital cost, breakeven point and planning, and 
dividend policy 

รายวิชาเดมิ 

3541101  หลักการตลาด                   3(3-0-6)  
    (Principles of Marketing)  
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและการวาง
ต าแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริ โภค 
พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร ผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการก าหนดราคาช่องทาง
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์
และการตลาดระดับโลก 

General knowledge of marketing, the 
marketing environment, market segmentation, target 
market and market positioning, consumer buying 
behavior, corporate marketing behavior, new product 
development, product policy and pricing of channels 
of distribution, promotion, e-marketing and global 
marketing. 

3541101  หลักการตลาด                      3(3-0-6)            
    (Principles of Marketing)  
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและการ
วางต าแหน่งทางการตลาด พฤติกรรมในการซื้อของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร ผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และ
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดอิเลคทรอนิกส์ การตลาดระดับโลก และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
                General knowledge of marketing, the 
marketing environment, market segmentation, 
target market and market positioning, consumer 
buying behavior, corporate marketing behavior, 
new product development, product and pricing 
management, channels of distribution, 
promotion, e-marketing global marketing and 
social responsibility 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3561105  การจัดการและองค์การ                   3(3-0-6)                                                                                                            

        (Management and Organizations) 
         แนวคิ ดพื้ น ฐานและลั กษณ ะขององค์ การ 

ความหมาย ความส าคัญของการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎี
องค์การ แนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ จริยธรรมในการ
จัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการ
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม รวมถึง
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 

  Conceptual and real characteristics of 
organizations, definition and importance of 
management,  management environment, evolution 
of the concept of organizational management, 
organization theory, concepts of modern 
organizational management, ethics, principles of 
management, planning, organizing, staffing, leading 
and controlling, and modern management tools.                                          

3561105  การจัดการและองค์การ               3(3-0-6)                                                                                                              
        (Management and Organizations) 
         ความหมายของการจัดการ การวางแผน การ

จัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การช้ีน าและการ
ควบคุม  การจัดการสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฏีองค์การ องค์การ
สมัยใหม่ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ 
รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 

Definition of management, planning, 
organizing, staffing, leading and controlling. 
Management environment, evolution of the 
concept of organizational, management modern 
organization theory, principles ethics of 
management, functional in management and 
modern management tools                                       

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ                        3(3-0-6)                           
              (Business Ethics)                                                                                 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของจริยธรรม 
การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปัญหา
การคอร์รัปช่ัน การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง 

Definition and importance of business 
ethics, ethics in a business organization, ethics in 
business, principles of good governance and 
corporate good government, corruption problems, 
organization business ethic management in 
sustainable business practice and social 
responsibility, international business ethics and 
application with case studies.   

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ                    3(3-0-6)                                
              (Business Ethics)                                                                                 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎี
ของจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลและ
บรรษัทภิบาล ปัญหาคอร์รัปช่ัน การบริหารจัดการองค์การ
ธุ ร กิ จ แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ทั้ ง ธุ ร กิ จ
ภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้คุณธรรม จริยธรรม
อย่างยั่งยืน โดยใช้กรณีศึกษา 

Definition, importance, concept and 
business ethics theory, ethics in a business 
organization, ethics in business, principles of good 
governance and corporate good government, 
corruption problems, organization business ethic 
management and social responsibility of both 
domestic and international businesses, under 
virtue Sustainable ethics by case study 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์               3(3-0-6)                                             
  (Human Resource Management) 

               ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ความ
เป็นมา ทฤษฏีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลังคน  การ
สรรหา   การคัดเลือก  การพัฒนาและการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน  ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์  รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Definition of human resource 
management, background, theories and principles of 
human resource management, scope of 
responsibilities and procedures in human resource 
management, job analysis, manpower planning, 
recruitment, selection, training and development, 
performance evaluation, compensation, welfare and 
benefits, labor relations, factors related to human 
resource management. 

3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์          3(3-0-6)                                              
   (Human Resource Management) 

               ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความ
เป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน สรร
หา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ 
แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

Definition of human resource 
management, background, theories and principles 
of human resource management, scope of 
responsibilities and procedures in human resource 
management, job analysis, manpower planning, 
recruitment, selection, training and development, 
performance evaluation, compensation, welfare 
and benefits, labor relations, factors related to 
human resource management 

รายวิชาเดมิ 
 

3563301  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ  3(3-0-6)        
             (Production and Operations Management) 
      ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการจัดการ
การผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนการปฏิบัติการ และการ
ควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
และการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการและ
โครงข่ายงาน การพยากรณ์  การจัดการสินค้าคงคลัง การ
วางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการ
จัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรม
ปลายน้ า เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการด าเนินงานและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

Definition, characteristics and importance 
of production and operation management, production 
planning and service, product design and 
implementation processes,  technology in 
implementation and production, quality management, 
project management and forecast networking, 
inventory management, production capacity planning 
and resource, supply chain management from 
upstream to downstream to increase operational 
efficiency and sustainable competition. 

3563301  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)          
           (Production and Operations Management) 
      ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการ
จัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนการ
ปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การ
วางแผนการผลิตและความต้องการทรัพยากร การพยากรณ์ 
การจัดการโครงการ การออกแบบการผลิตและกระบวนการ
ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ การจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรม
ต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า การจัดการคุณภาพ การ
จัดการสินค้าคงคลัง 

Definition, characteristics of 
important production and operation management. 
Planning of operating and production control of 
goods and services. Production planning and 
resource requirements, forecasting, project 
management, product design and operation 
process, technology related to production and 
operations, supply chain management from the 
upstream to downstream industries, quality 
management and inventory management 

รายวิชา 
ปรับปรุง 
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3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์                      3(3-0-6)                                                 
              (Strategic Management) 
               ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายขององค์การ  เครื่องมือที่
ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ 

Definition, benefit, concept and theory of 
strategic management, analysis of internal and 
external organization environment, formulation of 
vision, mission and goal of the organization, tools 
used in strategic management, strategy formulation, 
strategy implementation and control. 

 
 
 

 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

3541103  การบริหารผลิตภัณฑ์ และราคา      3(3-0-6) 
    (Product and Price Management) 
    แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให ม่  ก ารบริห ารตราผ ลิ ตภั ณ ฑ์  แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ราค า 
ความสัมพันธ์ของราคาและผลิตภัณฑ์ การบริหารราคา การ
ก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ราคา  

Concept of product and product 
management: product life cycle analysis, product 
positioning, packaging, labeling, product mix, new 
product development, brand management, the 
concept of pricing, the relationship between price and 
product, price management, pricing, pricing strategies 
and policies. 

3541103  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา     3(3-0-6) 
ในยุคดิจิทัล 
    (Product and Price Management in 
Digital Era) 
             แนวคิด เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล  บรรจุภัณฑ์  ป้ายฉลาก ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการตราสินค้า แนวคิดเกี่ยวกับราคา
และการบริหารราคา ความสัมพันธ์ของราคาและผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินเรื่องราคา การก าหนดราคา 
นโยบายและกลยุทธ์ราคา 

Concept of product and digital product 
innovations, packaging, labeling, product mix, and 
product management, product life cycle analysis, 
product positioning, new product development, 
brand management, the concept of pricing and 
price management, the relationship between 
price and product, factors influencing price 
decisions, pricing, pricing policies and strategies 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3541104  พฤติกรรมผู้บริโภค                          3(3-0-6) 
              (Consumer Behavior)             
               แนวคิดและบทบาทความส าคัญของพฤติกรรม
ผู้บริโภคการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคโดยศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคลปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยทางวัฒนธรรมรวมถึงศึกษาความต้องการการจูงใจการรับรู้
การเรียนรู้ทัศนคติบุคลิกภาพ 

Concepts and importance of consumer 
behavior, an analysis of consumer behaviors and 
decision making of customers, factors influencing 
decision making processes of consumers; including a 
study of effective factors regarding individualization; 
society and culture; as well as a study of need, 
motivation, perception, attitude and personality of 
consumers. 

3541104  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล       3(3-0-6)                           
              (Consumer Behavior in Digital Era)             
               แนวคิ ดและความส าคัญ ของพฤติ กรรม
ผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ อิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยมี
อิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยศึกษา
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา 

Concepts and importance of consumer 
behavior in digital era, an analysis of consumer behaviors 
and decision making process of customers, including 
digital tools for analyzing consumer behavior, external 
influences consisting of economics, society and the 
environment, law, technology, and internal influences 
consisting of personal factors and psychological factors 
affecting consumer behavior and consumer decisions 

รายวิชา
ปรับปรุง 



110 
 

มคอ.2 
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3541601  หลักการค้าปลีกสมัยใหม่        3(3-0-6) 
              (Principles of Modern Retail Business 
Management) 
              ศึกษาสภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้า
ปลีกในภาพรวมวิวัฒนาการรูปแบบต่างๆของการด าเนินธุรกิจค้า
ปลีกพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกการบริหารธุรกิจค้าปลีก
ในด้านการบริหารจัดการส่วนหน้าร้านการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์การเลือกท าเลและการจัดรูปแบบร้านค้าการใช้โลจิ
สติกส์และเทคโนโลยี ในธุรกิจค้ าปลีกและจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการค้าปลีก 

A study of the environment and 
competition situations in Retail Business Management 
as a whole, different forms of Retail Business 
managing development, retail Business Management 
at front-store, product management, selecting the 
locations and organizing the shop and logistics and 
technology used in Retail Business Management and 
ethnics of retailers. 

3541602  หลักการค้าสมัยใหม่             3(3-0-6)
   (Principles of Modern Trade) 
              ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ
การค้าสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่ง พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจค้าสมั ยใหม่  การ
บริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารจัดการส่วนหน้าร้าน 
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  การเลือกท าเลและการ
จัดรูปแบบร้านค้า การใช้โลจิสติกส์และเทคโนโลยีในธุรกิจ
ค้าสมัยใหม่ และจริยธรรมของผู้ประกอบการค้าสมัยใหม่ 
              Definition, importance, and types of 
modern trade, the environment and competition 
of retail and wholesale business, consumer 
behavior in retail and wholesale business, 
marketing mix of retail business, retail business 
management in storefront management, product 
management, selecting the locations and 
organizing the shop, logistics and technology used 
in modern trade business management and ethics 
of modern traders 

รายวิชาใหม ่
รหัสวิชาใหม ่

 

3542302   การจดัการช่องทางการจัดจ าหน่าย      3(3-0-6) 
               (Distribution Channels Management)                        
               แนวความคิดการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย 
สภาพแวดล้อมของช่องทางการจัดจ าหน่าย สถาบันคนกลางทาง
การตลาด รวมถึงระบบสารสนเทศในช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โครงสร้างช่องทางในการจัดจ าหน่ายการจัดรูปแบบองค์การของ
โครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย นโยบายการตลาดที่มีต่อการ
จัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การจัดการช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และพันธมิตรในช่อง 

Concepts of Distribution Channel 
Management, environment of distribution channel,  
marketing intermediaries, including, information 
system of distribution channel; distribution channel 
structure; organization structure of distribution 
channels; marketing policies toward distribution 
channel management, selling products; and alliance in 
distribution channel management. 

3542302   การจดัการช่องทางการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
ในยุคดิจิทัล        
               (Distribution Channels Management 
in Digital Era)                           
               แนวความคิดการจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่าย สภาพแวดล้อมของช่องทางการจัดจ าหน่าย
สถาบันคนกลางทางการตลาดรวมถึงระบบสารสนเทศใน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  โครงสร้างช่องทางในการจัด
จ าหน่าย การจัดรูปแบบองค์การของโครงสร้างช่องทางการ
จัดจ าหน่าย นโยบายการตลาดที่มีต่อการจัดการช่องทาง
การจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย
ในระบบโซ่อุปทาน 
                Concepts of distribution channel 
management, environment of distribution 
channel, institute of marketing intermediaries 
both online and offline marketing. (Omni-
Channel), including, information system of 
distribution channel, distribution channel 
structure of distribution both online and offline, 
organization structure of the distribution channel 
structure, marketing policies toward distribution 
channel management, strategies for distribution 
channels management in digital era 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3542402   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
               (Integrated Marketing Communication) 

   แนวคิดความส าคัญของการสื่อสารบูรณาการ 
กระบวนการสื่อสารการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย  การขายโดยบุคคล 
การตลาดทางตรง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ วางแผนการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

Concepts, importance of integrated 
marketing communication, process of market 
communication in internal and external environments, 
target consumers’ behaviors, product advertisement, 
sales promotions, personal direct sales, application of 
direct market for effective integrated marketing 
communication. 

3542402  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  3(2-2-5) 
ในยุคดิจิทัล               
             (Integrated Marketing Communication 
in Digital Era) 
              แนวคิดความส าคัญของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ กระบวนการสื่อสารการตลาดภายใต้
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อ เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ การวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 
และการประยุกต์ใช้กับสถาบัน องค์กรและชุมชน รวมถึง
วิธีการประเมินผลแผนงานสื่อสารทางการตลาด 

Concepts, importance of integrated 
marketing communication, process of marketing 
communication under environments, consumers’ 
behaviors analysis, factors to consider in media 
selection, integrated marketing communication 
tools, marketing communication planning in digital 
era and application to institutions, organizations 
and communities Including methods for 
evaluating marketing communication plans 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

 3542403  การตลาดเชิงเนื้อหา                   3(2-2-5) 
              (Content Marketing) 
              ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของการตลาด
เชิงเนื้อหา เครื่องมือและกลยุทธ์การวางแผนงานการตลาด
เชิงเนื้อ การใช้การตลาดเชิงเนื้อหามาพัฒนาแนวคิดอย่าง
สร้างสรรค์เกิดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย ส าหรับการ
สร้างประสบการณ์ทางการตลาดที่ดี รวมถึงการประเมินผล
ของการวางแผนงานการตลาดเชิงเนื้อ 
      Definition, concepts, and importance of 
content marketing, tools and content marketing 
strategy planning, using content marketing to 
develop creative concepts resulting in 
engagement with target customers for creating a 
good marketing experience, including the 
evaluation of the content marketing planning 

รายวิชาใหม ่
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3542501  การตลาดดิจิตอล                       3(2-2-5)                                                       
      (Digital Marketing) 
        ความหมายของการตลาดดิจิตอล บทบาทและ
ความส าคัญของการตลาดดิจิตอลต่อธุรกิจ ผู้บริโภคและสังคม 
การประยุกต์ใชดิจิตอลเพื่อสงเสริมการตลาดของสินค้าและ
บริการ โดยใช้สื่อออนไลน โทรศัพทมือถือ เว็บไซต เครือขาย
สังคม และการตลาดผานเครื่องมือคนหา (search engine) 
พฤติกรรมของผ ูบริโภคในระบบดิจิตอล และโอกาสทางการ 
คารวมถึง วิธีการวางแผน การซื้อ ติดตามรายงานและประเมิน
เครื่องมือทางการตลาดของอุปกรณ เครื่องมือดิจิตอลเพื่อแก
ไขปญหาการตลาดปจจุบัน 

Definition of digital marketing. Role and 
importance of digital marketing business to 
consumers and society, application of digital 
technology for marketing promotion of goods and 
service via online media, mobile phones, websites, 
social media and search engine, consumer behavior 
in digital era and business opportunity, including 
planning, purchasing, monitoring, reporting and 
evaluating of digital marketing tools in order to 
solve current marketing difficulties. 

3542501   การตลาดดิจิทัล                       3(2-2-5)                                                                  
       (Digital Marketing) 
               ความหมาย ความส าคัญของการตลาดดิจิทัล 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
สื่อดิจิทัล ส่วนประสมการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อ
การตลาดดิจิทัล การสร้างประสบการณ์ต่อลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช
ดิจิทัลเพื่อสงเสริมการตลาดของสินค้าและบริการ การวัด
ประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมส าหรับ
การตลาดดิจิทัล 

Definition and important of digital 
marketing, analysis of consumer behavior in decision 
making to buy products via digital media, digital 
marketing mix, communication tools through digital 
channels, customer database for digital marketing, 
creating a customer experience through digital 
channels, content creation, media design, digital 
application to promote the marketing of products 
and services, measuring the effectiveness of digital 
marketing tools, ethics for digital marketing 

ปรับปรุง
รายวิชา
และย้าย

จากเนื้อหา
เลือกมา

เป็นบังคับ 
 

3543101  การบริหารการตลาด                     3(3-0-6)                         
              (Marketing Management)   
              แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาด บทบาทของ
ผู้บริหารการตลาด แนวคิดและปรัชญาการตลาด กระบวนการ
บริหารการตลาด ระบบตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การคาดคะเนและพยากรณ์
ความต้องการ การวางแผนทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

Concepts of marketing management, 
roles of marketing management, concept and 
philosophy of marketing management and marketing 
environment, consumers’ behavior analysis, 
expectation and forecast of needs, marketing plan; 
regarding prices of product and marketing sales 
promotion. 

3543102  การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล       3(2-2-5)                         
              (Marketing Management in Digital Era)   
               แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดดิจิทัล 
บทบาทของผู้บริหารการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ระบบ
ตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด ฐานข้อมูลลูกค้าและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการวางแผนทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด โดยการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต การตลาดผ่าน
ทางอีเมลล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือเพื่อ
ปรับใช้เนื้อหาให้เหมาะสมกับลูกค้า 
             Concepts of digital marketing management, 
the role of digital marketing executives, analysis of 
the market system and marketing environment, the 
customer database and consumers’ behavior 
analytics, marketing plan; regarding product, prices, 
place, and marketing promotion by using the other 
delivery platforms of digital content, such as search 
engine marketing, e-mail marketing, social media 
and mobile marketing, to adapt the content to be 
suitable for customers 

รายวิชา
ใหม ่
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3543402    การจดัการตราสนิค้า                3(3-0-6)                          
               (Branding Management)    
                แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การ
สร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตรา
สินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
                Concepts of Branding Management, making 
brands and value of brands, customers’ perception in 
brands, building relationship between customers and 
brands, processes of brand communication, using 
communication tools in marketing to transmit goods or 
products toward the target groups. 

3543402     การจัดการตราสินค้าในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
                (Brand Management in Digital Era) 
                 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า 
การสร้างตราสินค้าคุณค่าตราสินค้า การออกแบบ และ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าในยุคดิจิทัล การเพิ่มโอกาสในค้นหา
ตราสินค้าบนอินเตอร์เน็ต การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตรา
สินค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคกับตรา
สินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และ
บริการไปยังกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล 
                 Concepts of branding management, 
making brands and value of brands, design and 
image of brand in digital era, increasing the 
opportunity to search for brands on the internet, 
customers’ perception in brands, building good 
relationship between customers and brands, 
processes of brand communication, using marketing 
communication tools to communicate the branding 
of products and services toward the targets groups 
in digital era 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

 3543403  การจัดการแคมเปญการตลาด          3(2-2-5)                         
ผ่านสื่อดิจิทัล                                        
              (Digital Marketing Campaign Management) 
               องค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดการแคมเปญการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล การจ าแนกกลุ่มผู้รับสารที่มีคุณค่า 
การวางแผนช่องทางการสื่อสาร การวัดการประเมินผล การ
วางแผนงบประมาณ และการประเมินความส าเร็จของ
แคมเปญการสื่อสารดิจิทัล การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ
การสร้างตราสินค้าบนฐานของทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีอยู่ การประยุกต์ใช้การจัดการแคมเปญเพื่อการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลส าหรับวางแผนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสมผ่านสื่อต่าง ๆ 

Main components for digital campaign 
management, classification of valuable audiences, 
communication channel planning, measurement, 
evaluation, budget planning, and evaluating the 
success of digital communication campaigns, 
maintaining customer relationships or branding 
based on available internal and external resources, 
application of campaign management for digital 
marketing communications for appropriate strategic 
activity planning through various media 

รายวิชา
ใหม ่
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3543202  การจัดการโซ่อปุทาน และโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

    (Supply Chain and Logistic Management)          
              กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทาน และโลจิ
สติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบของการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การ
จ าหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้า
ด้วยกันเป็นสายโซ่หรือเครือข่าย รวมถึงการเพิ่มคุณค่าในระบบ
โซ่อุปทาน และศึกษาแนวทางในการรักษา ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของโซ่อุปทาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์การ 
เช่น คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก 

 Process regarding Supply Chain and 
Logistic Management including elements of buying 
and supplying with materials for manufacturing; 
storing goods; delivering goods and services to the 
customers by linking all stages together into a chain 
or network; including, increasing value of supply 
chain, and studying the guidelines to maintain 
relationship between members of supply chain; 
inside and outside the organizations such as 
partners; suppliers distributors or retailers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 

 

3544104   การวางแผนการตลาด                  3(2-2-5)                       
               (Marketing Plan) 
               ความส าคัญ และบทบาทของการวางแผน
การตลาดคุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการ
วางแผนทางการตลาด การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์
สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การก าหนด
งบประมาณ การน าไปใช้และการควบคุม 

Importance and roles of marketing 
plan, good characteristics of marketing plan, 
process of marketing plan, selling prediction, 
business situation analysis, setting objectives, 
setting marketing strategies, setting marketing 
programs and financial budget setting for 
management and controlling. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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3544901    สมัมนาทางการตลาด                  3(2-2-5)                     
                (Seminar in Marketing)  
                 การน าความรู้จากวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาและ
จากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
แก้ปัญหา และตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ โดยน าเอา
เทคนิคต่างๆ เช่น กรณีศึกษา กิจกรรมจ าลองสถานการณ์ 
และอื่นๆ มาใช้ โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อ
เตรียมพร้อมในการเป็นนักการตลาดที่ดี 
                   Applying business knowledge from 
different subject areas and searching additional 
information for analyzing problems and making 
decisions in marketing systematically by using 
different techniques such as case study, role play 
and others focusing on team working to get 
prepared to be good marketer. 

3544901    สมัมนาทางการตลาดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5)                       
                (Seminar in Marketing in Digital Era)  
                 วิเคราะห์ และศึกษาปัญหาทางการตลาดใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จ และความล้มเหลวในการด าเนินงานด้วย
การตลาดเน้นกิจการในประเทศไทย และกิจ การของ
ต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้
นักศึกษาน าความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหาหรือศึกษา
และวิเคราะห์เรื่องการด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่
นักศึกษาสนใจในยุคดิจิทัล 
                 Analyzing and studying marketing 
problems in various types of businesses by studying 
various factors for success and failures in operations 
with marketing, focusing on business in Thailand and 
foreign businesses that operate in Thailand to train 
students to apply marketing knowledge to solve 
problems or to study and to analyze the marketing 
activities based on students’ interest in digital era 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

3544902   การวิจัยการตลาด                       3(2-2-5)                            
               (Marketing Research) 
               ความหมายและบทบาทของการวิจัยการตลาด 
กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
แหล่งข้อมูล ข้ันตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การก าหนด
ขนาดตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การวิเคราะห์และการ
ให้ความหมายข้อมูล การสรุปผล เพื่อการน าไปสู่การจัดท า
โครงการพิเศษทางการตลาด หรือกรณีศึกษา หรือการวางแผน
การตลาด 

Definitions and roles of marketing 
research, process of marketing research, types of 
marketing research design, stage sampling 
technique, sample size, design of research tool, 
analyzing and defining the meaning of data, 
summarization of the results to lead special 
marketing projects or case study or marketing plan. 

3544902   การวิจัยการตลาด                       3(2-2-5)                            
               (Marketing Research) 
               ความหมายและความส าคัญ ของการวิจั ย
การตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการ
ออกแบบการวิจัย แหล่งข้อมูล ขั้นตอนและเทคนิคการเลือก
ตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ
วิจัย การใช้สื่อดิจิทัลในการวิจัยการตลาด เช่น Google 
forms  การวิเคราะห์ และการแปลผลความหมายข้อมูล การ
เขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ 
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definitions and importance of marketing 
research, process of marketing research, types of 
marketing research design, data source, stage and 
technique sampling, sample size determination, 
design of research instrument, using digital media in 
marketing research such as Google forms, analyzing 
and interpretation of data, writing a research report 
research results that benefit the business professional 
and ethics of the researcher 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3503104  ภาษาจีนส าหรับธุรกจิ 2               3(2-2-5) 
              (Chinese for Business 2) 
               ประโยค และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การจองห้องพัก การใช้
บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้า
นานาชาติ การเที่ยวชมโรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการ
เจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวอ าลา และให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสฝึกทักษะในด้านอื่นๆ เช่นทักษะการพูด และอ่าน
บทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสถานที่
ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

Sentences and idioms for communication 
in different situations such as using the telephone, 
room reservation, using bus services, international 
exhibitions, factory visits, business negotiation 
conversation, greetings, farewells and Students will 
have the opportunity to practice other skills such as 
reading longer and more complex articles. Also, 
students will study Chinese culture and traditions, 
manners, and the importance of places in China. 
Students will study both the similarities and 
differences between China and another nation for 
future benefit. 

3503104  ภาษาจีนส าหรับธุรกจิ 2               3(2-2-5) 
              (Chinese for Business 2) 
               ประโยค และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การจองห้องพัก การใช้
บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้า
นานาชาติ การเที่ยวชมโรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการ
เจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวอ าลา และให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสฝึกทักษะในด้านอื่นๆ เช่นทักษะการพูด และอ่าน
บทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสถานที่
ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

Sentences and idioms for communication 
in different situations such as using the telephone, 
room reservation, using public bus services, 
international exhibitions, factory visits, business 
negotiation conversation, greetings, farewells and 
students will have the opportunity to practice other 
skills such as reading longer and more complex 
articles, studying Chinese culture and traditions, 
manners, and the importance of places in China, 
learning the similarities and differences of culture 
between China and other nations for future benefits 

รายวิชาเดมิ 

3524301  การบัญชเีพ่ือการจัดการ                 3(3-0-6)                    
              (Managerial Accounting) 
              ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวงแผนการควบคุม และการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัด
ของข้อมูลต่ าง ๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด 

A study of Accounting development and 
analysis for planning, controlling and making 
decision by studying Full Costing or Absorption 
Costing and Variable Costing or Direct Costing, an 
analysis of  relationship between Costing and Profits, 
analysis of costs, taxes and limitations of data,  

 
 
 
 

 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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making statement of changes in financial position 
and statement of cash flows.   

3532202  การภาษีอากรธุรกิจ                3(3-0-6)                    
   (Business Taxation) 
               ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการ
จัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากร
ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ค านวณภาษี 
การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหา
ต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 

To study the practice of the evaluation 
method and various revenue codes and relevant tax 
collection, personal income tax, corporate income 
tax, value added tax, specific business tax, 
withholding tax, customs tax, excise tax, stamp duty 
and other. 

 
 
 

 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 

 

3541102  บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาด         3(3-0-6) 
              (Personality for Marketer) 
              หลักการแสดงออกท่ีเหมาะสมทั้งทางกาย อารมณ์
สังคม การพูด การน าเสนอ การพูดต่อหน้าชุมชน การเจรจา
ต่อรอง การอ่านภาษากาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์การพัฒนา
และปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้น าผู้ตาม ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีกิริยามารยาทและจรรยาบรรณที่เหมาะสมส าหรับการเป็น
นักการตลาด 
Principles of marketer expression: public and 
presentation, negotiation, interpreting body 
language, human relations, development of 
leadership and creativity characteristics, adjusting 
communication to suit audience, etiquette and 
ethic for marketers. 

3541102  บุคลิกภาพส าหรับนักการตลาด         3(3-0-6) 
ในศตวรรษที่ 21                                                            
               (Personality for Marketer in the 21st 
Century) 
               หลักการแสดงออกท่ีเหมาะสมทั้งทางกาย อารมณ์
สังคม การพูด การน าเสนอ การพูดต่อหน้าชุมชน การเจรจา
ต่อรอง การอ่านภาษากาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์การพัฒนา
และปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้น า ผู้ตาม ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีกิริยามารยาทและจรรยาบรรณที่เหมาะสมส าหรับการเป็น
นักการตลาดในยุคดิจิทัล 
             Principles of marketer expression, public 
and presentation, negotiation, interpreting body 
language, human relations, development of 
leadership and creativity characteristics, adjusting 
communication to suit audience, etiquette and 
ethic for marketers in digital era 

ปรับปรุง
รายวิชาและ

ย้ายจาก
เนื้อหาบังคับ
มาเป็นเลือก 
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 3541502   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น            3(2-2-5) 

              Introduction to E-Commerce 
              ศึกษาความส าคัญและคุณค่ าของธุรกิจดิจิทั ล 
ประเภทและโมเดลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการด าเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และการรักษาความปลอดภัย ระบบการช าระเงิน ตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์  รวมถึ ง
กรณีศึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

A study of the importance and value of 
digital business, types and models of e-commerce, 
technology foundations supporting the operation of E-
Commerce and security, payment system, E-
Marketplace, E-Services, E-Government, E-Commerce; 
laws related to E-Commerce including case studies in 
E-Commerce 

รายวิชาใหม ่

3542106  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
   (Marketing for Tourism Industry)     

               ความหมายและความส าคัญของการตลาดการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
การวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Definitions and importance of marketing for tourism 
industry, tourists’ behaviors, marketing shares, 
setting target markets and positioning products in 
marketing for tourism industry, marketing mix for 
tourism industry, analyzing situations and 
environments of market competition, planning and 
setting marketing strategies for tourism industry. 

3542106  การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Marketing for Tourism Industry)     

              ความหมายและความส าคัญของการตลาดการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
การวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

Definitions and importance of tourism 
marketing, tourists’ behaviors, marketing shares, 
setting target markets and positioning products in 
tourism industry, marketing mix for tourism industry, 
analyzing situations and environments of market 
competition, planning and setting marketing 
strategies for tourism industry 

รายวิชาเดมิ 
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3542107  การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ        3(3-0-6)  
              (Entrepreneurial Marketing)      
              ความส าคัญของการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด ส าหรับ
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ภายในและภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภคการแบ่งส่วนตลาด 
การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการ
ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด เพื่อการแข่งขัน
ในตลาด 
              Importance of marketing for entrepreneur, 
marketing strategies and marketing planning for 
entrepreneurs, analysis of internal and external 
marketing environment, consumer behavior, 
segmentation, target marketing, product positioning 
and marketing mix of product, price, place and 
promotion for competition in the market 

รายวิชาใหม่ 

3542305   การบริหารการขาย                     3(3-0-6)                          
                (Sales Management) 
                 บทบาทความส าคัญของการบริหารการขาย 
การจัดรูปแบบองค์กรฝ่ายขาย การออกแบบและการบริหาร
หน่วยงานขาย บุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุม
และการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การ
พยากรณ์การขาย การก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย 
อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้ง
ศึกษาเทคนิคการขายผ่านสื่อดิจิตอล 

Roles and importance of sales 
management; sales organization management and 
administration of sales division; sales personnel 
control and motivation of sales representatives; 
sales planning; sales forecast; quota limitation and 
budget allocation for expanding sales market, 
evaluation of sales representatives and a study of 
sales techniques through digital medias. 

 
 
 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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3542312    การจัดการลูกค้าสมัพันธ ์              3(3-0-6) 
                (Customer Relationship Management)               
                 ความหมาย แนวความคิด วงจรความสัมพันธ์
กับลูกค้า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เช่น การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า 
รวมถึงการวางแผนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การวัด
ประสิทธิภาพของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
การศึกษาเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในยุคดิจิตอล 

Definitions, concepts, cycle and 
customer relations, management of customer-
facing matters; such as customer database system; 
customer retention; including customer relationship 
management planning, effectiveness measurement 
of customer relationship management and a study 
of assisting tools for customer relationship 
management in digital age. 

3542312    การจัดการลูกค้าสมัพันธ์ในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
                (Customer Relationship Management 
in Digital Era)                   
                แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
วิวัฒนาการของระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ดิ จิทั ล  เป้ าหมายส าคัญ ของการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ 
องค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รูปแบบการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การ
พัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการใช้
ซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
                 Basic concept of customer relationship 
management, evolution of the customer service 
system, the strategy of customer relationship 
management, principles of customer relationship 
management with digital technology, key target of 
customer relationship management, main elements of 
customer relationship management, model of building 
relationships with customers, customer database 
management, development an efficient customer 
relationship management system, factors influencing 
the success of customer relationship management by 
using software to analyze various data 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

3542607  การจดัการธุรกิจค้าปลกีแบบบรูณาการ   3(3-0-6)        
  (Integrated Retail Business Management) 
  การวิเคราะห์สภาพธุรกิจและผลประกอบการเพื่อ
ก าหนดนโยบายการวางแผนการด า เนินงานและการ
บริหารธุรกิจค้าปลีกอย่างบูรณการการวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งของการบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านต่างๆเช่นการบริหาร
การจัดการส่วนหน้าร้านการบริหารจัดการส่วนผลิตภัณฑ์การ
ส่งเสริมการตลาดการเลือกท าเลที่ตั้งการจัดรูปแบบร้านค้า
และการบริหารโลจิสติกส์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการบิหาร
ธุรกิจค้าปลีกภายใต้การแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลง  

Analyzing business situations and business 
profits for policy making, planning for business 
management and integrated retail business management, 
analyzing weaknesses and strengths in various aspects of 
retail business such as front-store management, product 
management, sales promotion, selection of location, 
design of store and Logistics management to understand 
the general concept of retail business management 
under competitive situations and marketing changes.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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 3542502  หลักกฎหมายและจริยธรรม             3(3-0-6)              

ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
              (Codes of Business Law and Ethic for 
Digital Business)               
               หลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ดิจิทัล การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
อ าชญ าก รรม  ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ก าร ร วบ รวม แ ล ะ เก็ บ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การจัดการสิทธิดิจิทัล จริยธรรม
และ จรรยาบรรณ ส าห รับผู้ ป ระกอบการดิ จิทั ล และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษาทางกฎหมายและจริยธรรม
ดิจิทัล 
               Legal principles relating to digital 
business operations, electronic transaction, legal 
principles relating to information technology, 
principles of intellectual property law, computer 
crime, gathering and collecting relevant evidence, 
digital rights management, ethics and codes of 
conduct for digital entrepreneurs and digital workers 
both in Thailand and foreign, law enforcement, legal 
and ethical digital case studies 

รายวิชาใหม ่

 3542503  การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาบนสื่อดิจทัิล 3(2-2-5) 
              (Creative Digital Innovation) 
              ศึกษาบทบาทการท างานสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล 
เพื่อใช้ในการวางแผนสื่อดิจิทัลร่วมกับสื่อโฆษณา แบบ
ผสมผสานอื่นๆ เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อผลิตโฆษณาที่
สร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล เรียนรู้บทบาทความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้
ในการผลิตงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล น าเทคโนโลยีที่รองรับมา
ใช้งานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดิจิทัล และประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการสร้างสรรค์งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อ
การตลาดดิจิทัล 

Studying the role of creative work on 
digital media for the use in planning digital media in 
conjunction with diverse advertising media, learning 
the skills necessary to produce creative advertising 
on digital media; learning the role of creativity in the 
production of digital advertising, applying supported 
technologies as part of a digital campaign and 
applied tools to create graphics and multimedia for 
digital marketing 

รายวิชาใหม ่
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 3542701  นวัตกรรมและการสร้าง                  3(3-0-6)              

มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑช์ุมชน                                                         
              (Innovation and Creating value-added 
community products) 
               การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ การพลิกมุมมองทางการตลาด การเรียนรู้ผ่านทาง
นักการตลาดที่ประสบความส าเร็จ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ความส าเร็จหรือความล้ม เหลวของรูปแบบการตลาด  
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใส่ในรูปแบบการตลาด 

Creating added value by using 
innovation and creativity, changing the marketing 
perspective, learning through successful marketers 
to analyze the reasons for the success or failure of 
the marketing model, initiating creativity into the 
marketing model 

รายวิชาใหม ่

3543103  กลยุทธ์การตลาด                         3(3-0-6)                              
              (Marketing Strategy) 
               แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  กลยุทธ์ระดับ
บริษัท กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การบูรณาการ
หน้าท่ีงานการตลาดและหน้าที่อ่ืนๆของธุรกิจ    

Concepts of marketing strategy, internal 
and external environment analysis, hierarchy of 
company, marketing strategies for competitive 
advantages in business, lifetime cycle of products, 
integration of duties in marketing and other business 
matters. 

3543103  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล                  3(2-2-5) 
              (Digital Marketing Strategy) 
               กลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ
ดิจิทัล การวิเคราะห์และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษากระบวนการในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดในธุรกิจจริง การด าเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัติรวมทั้ง
การตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความรู้และเทคนิคเพื่อก าหนดกลยทุธ์การตลาด
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาชีพ
การตลาด 
              Important strategies toward digital 
business success, analysis and development of 
suitable digital marketing strategies in various 
situations, studying the process of determining 
digital marketing strategies, applying marketing 
strategies in real business, implementation practical 
strategies, including examination and evaluation by 
using case studies as a tool to assess knowledge 
and techniques in order to determine digital 
marketing strategies appropriately under the 
professional ethics of the marketing 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



123 
 

มคอ.2 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3543104  การตลาดบริการ                       3(3-0-6)                             
              (Service Marketing)    
              ความหมาย และความส าคัญของการตลาดบริการ 
ประเภทของการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
วิธีวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของการตลาด
บริการ  การวางแผน และก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการ 
คุณภาพการให้บริการ ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพ
การให้บริการหรือ SERVQUAL การวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาดบริการ เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข 

Definitions and importance of marketing 
management of service marketing, service marketing 
mix, analysis of situations and environment of 
service marketing; and making strategic service 
marketing for quality, model service and methods 
to evaluate quality of service or SERVQUAL, and an 
analysis of problems in service marketing to find for 
the solutions. 

3543104  การตลาดบริการในยุคดิจิทัล            3(3-0-6)                                
              (Service Marketing in Digital Era)    
              ความหมายและความส าคัญของการตลาดบริการ 
ประเภทของการตลาดบริการ นวัตกรรมการบริการ ส่วน
ประสมการตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของการตลาดบริการ การวางแผนและก าหนด
กลยุทธ์การตลาดบริการในยุคดิจิทัล คุณภาพการให้บริการ 
ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ 
SERVQUAL การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดบริการเพื่อ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

Definitions and importance of marketing 
management of service marketing, types of service 
marketing, service innovation, service marketing 
mix, analysis of situations and environment of 
service marketing, planning and determine service 
marketing strategies in digital era, service quality, 
model and methods to evaluate quality of service 
or SERVQUAL, and an analysis of problems in 
service marketing to gain the solutions 

รายวิชา
ปรับปรุง 

 

3543107  การตลาดเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)                      
      (Marketing for Social and Environment) 
       แนวคิดและปรัชญาการตลาดที่มุ่งเน้นการตลาด
เพื่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของกิจกรรมทาง
การตลาดที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการตลาดที่
ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถตอบสนองความพึง
พอใจทั้งทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค การก าหนดกลยุทธ์ และ
จัดท าแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ
ของนักการตลาด การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา 

Concepts and philosophy of Marketing 
for Social and Environment; Effects of marketing 
activities on societies and environment, Marketing 
management that realized on social and 
environment to provide satisfactory for both 
manufactures and consumers, setting marketing 
strategies and plans for society and environments; 
business ethnics for marketers; an analysis of 
problems and solutions through case study. 

3543107  การตลาดเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)                      
     (Marketing for Social and Environment) 
       แนวคิดและปรัชญาการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของกิจกรรมทางการตลาดที่มีต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม การจัดการตลาดที่ ค านึ งถึงสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจทั้งทางด้าน
ผู้ผลิตและผู้บริโภค การก าหนดกลยุทธ์ และจัดท าแผนการ
ตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการ
ตลาด การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

Concepts and philosophy of marketing 
for social and environment, effects of marketing 
activities on societies and environment, marketing 
management concerning social and environment to 
provide satisfactory for both manufactures and 
consumers, setting marketing strategies and plans 
for marketing for social and environment, ethnics for 
marketers, an analysis of problems and solutions 
through case study 

รายวิชาเดมิ 

 
 
 
 



124 
 

มคอ.2 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
 3543109  การออกแบบนวัตกรรมทางการตลาด  3(2-2-5) 

              (Marketing Innovation Design) 
              กลยุทธ์และกระบวนการเพื่ อพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดจนการบริการที่
สร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม 
ความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาด ได้แก่ 
การท าความเข้าใจผู้บริโภคและตลาด ตีความปัญหา พัฒนา
ความคิด พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบ 
                Strategies and processes for the 
development of solutions and product 
development, as well as creative services for added 
value, innovative design process, co-creation in 
marketing innovation include consumer and market 
understanding, interpreting problems, developing 
ideas, developing prototypes, and testing 

รายวิชาใหม ่
 

3543109  การตลาดนวัตกรรม              3(3-0-6) 
               (Innovation Marketing) 
              แนวคิดหลักการความส าคัญและวิธีการน า
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการยอมรับนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจทางการตลาดของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส่งต่อการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของ
องค์กร 

    Concepts, principles, importance and 
processes to apply innovation for marketing 
planning, developing new products, acceptance 
process of innovation to be marketing guidelines the 
executives’ decision making, changing technology 
resulting on the advantage organizations’ 
competitions. 

3543112  การสร้างสรรค์นวัตกรรม                3(2-2-5)  
ทางการตลาด                       
               (Creative Marketing Innovation) 
              แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และวิธีการน า
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการยอมรับนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจทางการตลาดของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส่งต่อการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของ
องค์กร ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในการวัดความส าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จใน
ตลาด     
              Concepts, principles, importance and 
processes to apply innovation for marketing 
planning, developing new products, acceptance 
process of innovation to be marketing guidelines the 
executives’ decision making, changing technology 
resulting on a competitive advantage for the 
organization, practice of  use measuring tools 
success product and innovative products that are 
successful in the market 

รายวิชาใหม ่
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3543110   กลยุทธ์การตลาดอาเซียน            3(3-0-6) 
               (ASEAN Marketing Strategy)  
                ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อธุรกิจไทย 
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซียน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ายและ
การส่งเสริมการตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นช้ันเชิง
ทางการตลาดและการขยายโอกาสสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

The importance of ASEAN, impacts of 
ASEAN on Thai Economics, an analysis of ASEAN 
marketing environment, planning international 
marketing strategies, applying ASEAN Marketing 
Strategy including strategies for products; prices; 
sales and market promotion by focusing on 
providing the students capability of  getting through 
market strategies and increasing opportunities in 
ASEAN markets. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 

3543401  การตลาดเชิงกิจกรรม                    3(3-0-6)                          
    (Event Marketing) 

              ความหมาย ลักษณะของการตลาดเชิงกิจกรรม 
รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมการตลาด  การ
ประเมินผลกิจกรรม การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการ
ตลาด มาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม
พิเศษโดยใช้สื่อตามแนวทาง Below the Line 

Definitions and characteristics of Event 
Marketing; types of communication through Event 
Marketing; Evaluation of activities, analyzing 
customers’ needs, creativity process to respond the 
marketing targets, standard of Events, holding 
special events with tools based on Below the Line 
concept. 

3543401  การตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
   (Event Marketing in Digital Era) 

              ความหมาย และลักษณ ะของการตลาดเชิง
กิจกรรม รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมการตลาด 
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า มาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม การวางแผนการด าเนินการรณรงค์กิจกรรมทาง
การตลาดเพื่ อตอบสนองเป้ าหมายทางการตลาด  การ
ประเมินผลกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิง
กิจกรรมในยุคดิจิทัล 

Definitions and characteristics of event 
marketing, types of communication through event 
marketing, analyzing customers’ needs, standards 
relating to the organization of events, operation 
planning of events marketing campaign in response 
to marketing targets, events evaluation and practice 
in the event marketing project in digital era 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3543501  การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  3(2-2-5)             
เพ่ือการตลาด                                     
               (Software Package Applications for Marketing)                                            
               การท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูปประเภทการจัดการฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทตารางการท างาน โปรแกรม
ส าเร็จรูปประเภทการน าเสนอข้อมูล โปรแกรมส าเร็จรูป
ประเภทการจัดการเอกสาร โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทท่ีใช้ใน
การสื่อสาร การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้กับระบบงาน
ทางการตลาดรวมถึงการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
การตลาด เช่น โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ โปรแกรมการจัดการ
คลังสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้าน หรือโปรแกรมงานบริการ  
               Functions of Software Package Applications 
for Marketing, such as, Software Package Applications 
for relationship database management, table software 
package, software package for data presentation, 
software package for communication, application of 
software program for marketing system, such as, 
software packages for customer-care service, 
warehouse management, Post stock or customer 
service. 

 
 
 
 
 

 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 

 

 3543502  การสร้างร้านค้าออนไลน์                    3(2-2-5)  
              (Online Store Building)  
              หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างร้านค้ า
ออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ในตลาดปัจจุบัน การจัดการหน้าและหลังบ้านของร้านค้า
ออนไลน์ การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า การเลือกซื้อสินค้าและการ
สั่งซื้อสินค้า การจัดการค าสั่งซื้อ การน าเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
การท าการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ การเพิ่มอันดับหรือ
โอกาสในการค้นเจอร้านค้าออนไลน์ในเว็บค้นหาข้อมูล 

Principles and concepts about creating an 
online store; creating an online store with an E-
commerce platforms in the current market, managing 
both the front-end and back-end of the online store; 
product classification, shopping and ordering, order 
management, product presentation to attract and to 
drive customer purchase decisions for online stores, 
online marketing by various methods, increasing 
rankings or opportunities for finding online stores on 
information search website 

รายวิชาใหม ่
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3543604  การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6)                  
      (Merchandising Display and Store 
Decorations) 
              หลักในการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งสินค้า
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อผู้บริโภคปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งทั้งในด้านแสงสีเสียง
และภาพเพื่อการตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ลูกค้ารวมถึงการใช้พื้นที่ในการจัดแสดง 

Principles of goods exhibition and 
decoration of products and internal and external 
environment affecting the customer’s decision 
making, effective factors influencing goods 
exhibition and internal-external environment 
decoration, including lights, sounds and images to 
respond the customers’ decision making behaviors 
of purchasing products, including, utilizing the area 
the worthiest for goods exhibitions, and possible 
tendency of goods exhibition and store decoration 
in the future. 

 
 

 
 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 

 

3543606  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ               3(2-2-5)                     
การจัดการธุรกิจค้าปลีก     
       (Information System for Retail Management) 
     การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารธุรกิจในด้านการวางแผนการด าเนินงาน และการ
ควบคุมตลอดจนการน าข้อมูลการขายมาใช้วิจัยตลาด และ
พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจสินค้าให้ได้
ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดและแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้า
และการตกแต่งร้านค้าในอนาคต 

Adopting information technology for 
effective retail management, using information 
technology for business administration planning and 
controlling including the use of sales information to 
do the research on marketing and behavior of 
customers for decision making in doing business. 

 
 
 
 

 
 
 
 
- 

ยกเลิก
รายวิชา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
 3543701  เทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด         3(2-2-5) 

ส าหรับธุรกิจโลจสิติกส์                                     
              (Digital Technology and Marketing for 
Logistics Business) 
               แนวคิด บทบาท และความส าคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัล การตลาดส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ระบบการให้บริการ
หน้าร้านและหลังร้านออนไลน์ การใช้แอฟพลิเคช่ันหรือระบบ
เกี่ยวกับการติดตามสินค้า เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน การจัดซื้อสินค้าและบรกิาร 
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การขนส่งและการ
กระจายสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

Concepts, roles and importance of 
digital technology, marketing for logistics business, 
online storefront and backside service system, using 
applications or systems regarding goods tracking, 
digital technology in logistics and supply chain 
management, procurement of goods and services, 
inventory and warehouse management, transport 
and distribution and international shipping 

รายวิชาใหม ่

 3544102  การวางแผนและการวิเคราะห์          3(2-2-5) 
การตลาดเพ่ือธุรกิจผู้สูงอายุ  
              (Planning and Marketing Analytics for 
Elderly Business)   
               ทฤษฏี แนวคิด กระบวนการและเครื่องมือในการ
บริหารการตลาดโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์ใน
การจัดท าแผนการตลาดเพื่อธุรกิจผู้สูงอายุ  รวมถึงการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี ต่อกิจกรรมทางการตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงอายุ การแข่งขัน
และปัจจัยอื่น ๆ การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนและการ
ควบคุมการด าเนินงานทางการตลาด ภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อผู้สูงอายุในสังคม 
              Theory, concepts, processes, and tools in 
marketing management, focusing on developing skills 
and experience in creating marketing plans for the 
elderly business, including analysis of the 
environment on marketing activities, especially 
consumer behavior of elderly, competition and other 
factors, determination strategy of marketing mix 
development, including guidelines for implementing 
plans and controlling marketing operations under 
ethical and social responsibility principles 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3544103  การตลาดระหว่างประเทศ               3(3-0-6)                     
              (International Marketing) 
               การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่าง
ประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและแนวโน้มในตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบที่ เกิดจากความแตกต่างของสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัญหาและอุปสรรคใน
การตลาดระหว่างประ เทศ กฎหมายทางการค้ าของ
ต่างประเทศ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ 
และการรวมกลุ่มประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด  

Analyzing international environment in 
marketing; different characters and tendency of 
international markets, strategic plans and control in 
international marketing resulted from the 
differences between societies; cultures economics 
and politics problems; and obstacles in international 
marketing, international trade laws and international 
business cooperation for marketing advantages. 

 

3544103  การตลาดระหว่างประเทศ               3(3-0-6)                   
              (International Marketing) 
               การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่าง
ประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและแนวโน้มในตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบที่ เกิดจากความแตกต่างของสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาและอุปสรรคใน
การตลาดระหว่ างป ระ เทศกฎหมายทางการค้ าของ
ต่างประเทศ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ
และการความร่วมมื อทางธุรกิ จระหว่างประเทศเพื่ อ
ผลประโยชน์ทางการตลาด 
Analyzing international environment in marketing, 
different characters and tendency of international 
markets, strategic plans and control in international 
marketing resulted from the differences between 
societies, cultures economics and politics problems, 
and obstacles in international marketing, international 
trade laws, organizations related to international 
marketing and international business cooperation for 
marketing advantages 

ปรับปรุง
รายวิชาและ

ย้ายจาก
เนื้อหาบังคับ
มาเป็นเลือก 

 

 3544501  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป                3(2-2-5) 
ในการสร้างเว็บไซต์เพ่ือการตลาดดิจิทัล                 
              (Build a Website Using Computer 
Application for Digital Marketing) 
               หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและ
สร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป โครงสร้างการท างานของเว็บไซต์และ
การเช่ือมโยงข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม 
CMS (Content Management System) ใ น ก า ร ส ร้ า ง
เว็บไซต์เพื่อการตลาดดิจิทัล เรียนรู้วิธีการท าให้เว็บไซต์ติด
อันดับบนหน้ าแรกของ Search Engine การเลื อกและ
วางแผนค าค้นหา การเขียนค าโฆษณา การอ่านข้อมูลสถิติ 
และการวิเคราะห์การแข่งขันบนตลาดดิจิทัลและการน าข้อมูล
ไปปรับปรุงแผนงาน 

Principles and concepts of designing and 
building a readymade website, structure of the 
website and linking information, using software 
packages or CMS (Content Management System) 
programs to create websites for digital marketing, 
learning how to get website ranked on first page of 
the search engine; selection and planning of word 
search, copywriting, reading statistics and 
competitive analysis on the digital market, and the 
use of information to improve work plan 

รายวิชาใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 หมวดวิชาวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
 

หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3503802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ    1(90)                       
บริหารธุรกิจ 
              (Preparation for Professional 
Experience in Business Administration)  
      การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารธุรกิจ  การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานทางธุรกิจ  โดยการใช้กรณีศึกษา  หรือ สถานการณ์
จ าลอง  การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา  
การใช้คอมพิวเตอร์  การใช้เทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Applying Business Administrative principles 
and theory, studying tendency of changes in business 
organizations using case studies or role plays, language 
skill preparation, computer skills, the use of technology 
for improving self-personalities and adapting into 
environment, ability to work in team with effectively, 
fostering professional ethnics in order to get well 
prepared for Professional Experience in Business 
Administration. 

3544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        1(90)                       
ทางการตลาดดิจิทัล 
              (Preparation for Professional 
Experience in Digital Marketing)  
      หลักการ แนวคิด กระบวนการการเตรียมฝึก
วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
และอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้แก่ เทคโนโลยี 
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน โดยผ่านรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

Principles, concepts, preparation 
process for professional experience in digital 
marketing, basic knowledge in working in the 
workplace, self-development according to 
professional standards and identities of the digital 
marketing program, including technology, 
communication, creativity, and ethics, including the 
development of skills necessary for work through 
the activity arrangement to prepare students before 
practicing professional experience 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3504802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 5(450)         
  (Field Experience in Business 
Administration) 
              จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
บริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด  หรือท าโครงการพิเศษ หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หรือท าภาคนิพนธ์ 

Providing students Field Experience in 
Business Administration in government, state 
enterprise and private organizations supervised by 
advisors by implementing theories and practical 
knowledge in real life situations along providing pre 
and post training activities for discussing problems 
during the Field Experience and giving guidelines for 
solving problems successfully in form of Field 
Experience or special problem, independent study 
or term paper. 

3544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              6(540)  
 ทางการตลาดดิจิทัล        
    (Field Experience in Digital Marketing) 
               จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และมีการจัดส่ง
รายงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ ที่ปฏิบัติในช่วงฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

Providing students field experience in 
business administration in government, state 
enterprise or private organizations supervised by 
advisors by implementing theories and practical 
knowledge in real life situations, providing pre and 
post training activities for discuss problems during 
the field experience and giving guidelines for solving 
problems successfully, submitting a report of field 
experience and obligations during field experience 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตร พ.ศ. 2559 หลักสูตร พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
3503803  เตรียมสหกิจศึกษา                           1(90)                            
       (Pre-Cooperative Education) 
               หลักการและแนวคิ ด เกี่ ย วกับสหกิจศึ กษา 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไป
ปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of 
Cooperative Education; relevant rules and regulation 
of Cooperative Education; basic knowledge and 
techniques in job application; workplace selection; 
method of writing application letter; job interview; 
basic Knowledge and skill needed for working in 
workplace: quality management system; project to 
product presentation techniques; academic report 
writing; personality; ethic and code of conduct in 
profession before practicing in workplace. 

3503803  เตรียมสหกิจศึกษา                          1(90)                        
       (Pre-Cooperative Education) 
               หลักการและแนวคิ ด เกี่ ย วกับสหกิจศึ กษา 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไป
ปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of 
cooperative education, relevant rules and regulation 
of cooperative education, basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection, 
method of writing application letter, job interview, 
basic knowledge and skill needed for working in 
workplace, quality management system, project or 
product presentation techniques, academic report 
writing, personality, ethic and code of conduct in 
profession before practicing in workplace 

รายวิชาเดมิ 
 

3504803  สหกจิศึกษา                             6 หน่วยกิต 
     (Cooperative Education) 
               การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะ
พนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

Systematic practice in workplace not 
less than 16 weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will give by 
mentor and workplace; theory and practice are 
applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace. 

3504803  สหกจิศึกษา                             6 หน่วยกิต 
     (Cooperative Education) 
               การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะ
พนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

Systematic practice in workplace not 
less than 16 weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will give by 
mentor and workplace; theory and practice are 
applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace 

รายวิชาเดมิ 
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ภาคผนวก  ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 



161 
 

มคอ. 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

มคอ. 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



163 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



170 
 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



     มคอ.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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ภาคผนวก ญ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฏ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฐ  
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล   :   นางสาวจารุพร  มีทรัพย์ทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก 
 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 
   - ผลงานวิจัย 
จารุพร มีทรัพย์ทอง. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคชาวไทยและผู้บริโภคชาวลาวในจังหวัดเลย. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์, 10 
(2) : 177-196. 

จารุพร มีทรัพย์ทอง. (2561). ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย . ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) เนื่องในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3, 
หน้า 638 - 649.  30 สิงหาคม 2561. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Jaruporn, M. (2020). Sticky Rice Container: Heath Product Development to Generate Income 
for the Elderly in Nong Kae Sub district, Nongbua Lumphu Province. 2020 International 
Conference on Business, Information, Tourism, and Economics, pp. 74-80.  15 – 17 
January 2020. Osaka Japan : International Conference. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
ปร.ด. การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2538 
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล   :   นางสาวกิติยา คีรีวงก์ 
ต าแหน่ง   :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาโท 
 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 
   - ผลงานวิจัย 
กิติยา คีรีวงก์. (2563). การเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดเลย. ใน  

รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ราชภฏัวิจัย (Proceeding)  
          ครั้งที่ 6, หน้า 55-63. 17 - 18 สิงหาคม 2563. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชือ่-สกุล   :   นางสาวอรจิต ชัชวาลย์ 
ต าแหน่ง   :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาโท 
 

  
 
ผลงานทางวิชาการ    
   - ผลงานวิจัย 
Orajit, C. and Wanwisa, P.  (2018). The Study of Consumer Needs toward the Hand-woven 

Textiles Handicraft Group At Baan Na Or, Muang District, Loei Province. Journal of 
Fundamental and Applied Sciences, 10 (5S) : 658-667.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล   :   นางสาววรรณวิสา  ไพศรี 
ต าแหน่ง   :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาโท 
 

  
 
ผลงานทางวิชาการ    
   - ผลงานวิจัย 
Orajit, C. and Wanwisa, P.  (2018). The Study of Consumer Needs toward the Hand-woven 

Textiles Handicraft Group At Baan Na Or, Muang District, Loei Province. Journal of 
Fundamental and Applied Sciences, 10 (5S) : 658-667. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล   :   นางสาวไหมค า ตันติปทุม 
ต าแหน่ง   :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :   ปริญญาโท 
 

  
 
ผลงานทางวิชาการ    
   - ผลงานวิจัย 
ชาคริต ทินแท่น, อุมาพร ค าหวาน, ปฐมาวดี ค าทอง และ ไหมค า ตันติปทุม. (2562).  การพัฒนาสื่อการ์ตูน 

แอนิเมชั่น 2 มิติ อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง พลังแห่งแผ่นดิน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
1 และ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัด. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1,151-1,158. 23 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ฐิติมา พุ่มสุวรรณ์, ปฐมาวดี ค าทอง, ปัญญาพร เครือแก้ว, กัญญารัตน์ กุสุมภ์ และ ไหมค า ตันติปทุม. (2562). 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโกทูเลยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1,142-1,150. 23 มีนาคม 2562. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ธันย์ชนก ศรียาลัย, ไวท์รดา กิจชนะกาญจน์, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ไหมค า ตันติปทุม. (2561). การพัฒนา
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เสียงกับการได้ยินในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน้า  548-555.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 

พลวัฒน์ บุดตา, ศรชัย มูลถวิลย์, พงษ์พิสุทธิ์ พิชัยค า, ไหมค า ตันติปทุม และ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์. (2561).  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 
ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”, หน้า 644-651. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี
2550 
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ชนิตรา  สอนน้อย, พลอยมยุริน ค ามา, ไหมค า  ตันติปทุม, ปฐมาวดี  ค าทอง, วัชรีภรณ์  ดีสุทธิ. ระบบจัดการ 
  ข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 “วิจัย
 และพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1734 -741. 25 มีนาคม 2563. เลย : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
สาวิตรี ทองภา, กุลดี มูลมั่น, ปฐมาวดี  ค าทอง, ไหมค า  ตันติปทุม. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชัน 2  
  มิติ เรื่อง ประเพณีผีขนน้ า บ้านนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 “วิจัย
 และพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1742 -1749. 25 มีนาคม 2563. เลย : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
ไหมค า  ตันติปทุม. (2562, พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
 วิทยาการ. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,  14 (2) : 59-72. 
ไหมค า  ตันติปทุม และปฐมาวดี  ค าทอง. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มอาชีพธุรกิจ

ชุมชนผาฆ้อง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่”, หน้า 1840 -1848. 25 กุมภาพันธ์ 2564. เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย.  
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Learning Outcome Matrix (LO Matrix) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท าการตลาด 
ให้กับสินค้าหรือบริการโดย
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเองและ
ต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม 

(2)  มีความพอเพียงเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต โดยยึด
แนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

(3)  มีความเคารพต่อกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(4)  มีจิตส านึกและมี
มโนธรรมที่จะแยกแยะความ
ถูกต้องความดีและความช่ัว 

ปี 1 
- นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น โดยใช้ความ
พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลใน
การด าเนินชีวิต และเป็นหลักใน
การท าธุรกิจ 
ปี 2  
- นักศึกษามีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แล้วยึดถือเพื่อเป็นแนว
ทางการท างานด้านการตลาด  
ปี 3 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ใน
งานด้านการตลาดอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

   ปี 4 
- นักศึกษาสามารถด า เนิน
กิจกรรมทางการตลาดด้วย
คุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม กระท าตน
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมอาชีพ 
ตั่งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ต่ อ
ผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถ
ท าการตลาด ให้กับสินค้า
ห รื อ บ ริ ก า ร โ ด ย อ าศั ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้บริโภคเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด
โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดทางสื่อดิจิทัล 
 
 
 
 

มี ความรอบรู้ ในศาสตร์
ทางด้านการตลาดดิจิทัล และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้ 
      (1)  มี ความรู้ และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์
ที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่
ค รอบคลุ มทั้ ง  การบั ญ ชี  
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
      (2)  มี ความรู้ และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจทางการตลาด 
การเงิ น การผลิตและการ
ด าเนินงาน รวมทั้ งการจัด
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
      (3)  มี ความรู้ และความ
เข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบตักิาร 
การควบคุมและการประเมินผล
การด าเนินงานรวมทั้ งการ
ปรับปรุงแผนงาน 
      (4)  มี ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิ ชาชีพด้ านบริ หารธุ รกิ จ 
ร วมทั้ ง มี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบอย่างเท่าทัน 

ปี 1  
- นักศึกษารู้หลักการแนวคิดใน
การท าการตลาดให้กับสินค้าและ
บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ทางสื่อดิจิทัล 
ปี 2 
- นักศึกษามีความเข้ าใจและ
สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัล 
ปี 3 
- นั ก ศึ กษา ส าม า รถ ใ ช้สื่ อ
เ ทค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล และสื่ อ
โซเซี่ยลในการท าการตลาด
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ท า ง
การตลาด 
ปี 4 
- นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ 
หรือคิดค้นแนวทางในการท า
การตลาดอัน เกิ ดจากการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  
-   นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ช้
ความสามารถของตนเอง และ
ถ่ายทอดความรู้ ของตนเอง
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
และองค์กร 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
น าเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์
กับความรู้ด้ านการตลาด
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม  

มีความสามารถคดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
และประสบการณ์ทางด้าน
การตลาดดิจิทัล  

3. ทักษะทางปัญญา 
   ( 1)  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบ
ความรู้เดิม สามารถบูรณา
การความรู้ ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด น วั ต ก ร ร ม 
กิจกรรม หรือแนวทางใน
การบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 
   ( 2)  ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น 
จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจได้อยา่ง
เหมาะสม 
     ( 3)  ส า ม า ร ถ คิ ด ค้ น
ทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์
ทางเลือกและผลกระทบที่
เป็นผลจากทางเลือกอย่าง
รอบด้าน มีความกล้าในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ปี1 
- นักศึกษาสามารถศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ 
เพื่อใช้ในการท างานและการ
แก้ปัญหาด้านการตลาด 
ปี 2 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ
สามารถน าความรู้และทักษะ
ในการวางแผนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี กับกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสม 
ปี 3 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อบูรณาการ
คว ามรู้ ทั้ ง ท า งทฤษฎี และ
ปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านการตลาดดิจิทัลให้เป็น
รูปธรรม 
ปี 4  
-  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง ด้ า น
การตลาดดิจิทัลไปทดลองท า
ธุรกิจได้จริง 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
4 .  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
ความสามารถเพิ่มคุณค่า
ทางการตลาดดิ จิ ทั ลที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

มี โ ล ก ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า ง ไ ก ล 
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์   
พั ฒ น า ต น เ อ ง ทั้ ง ด้ า น
ความรู้ อย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     ( 1 )  ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ส า น ง า น  มี ม นุ ษ ย
สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส ร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
     (2) สามารถท างานเป็น
กลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้
ตามได้อย่างเหมาะสม และ
มีความรับผิดชอบ 
     ( 3 )  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
ความคิดริ เริ่ มและความ
คิดเห็นที่มีความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ 

ปี 1 
- นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่
และความรั บผิ ดชอบขอ ง
ตนเองในการท างานกับท้องถิ่น  
ปี 2 
-  นักศึกษามีความเข้าใจใน
การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัล
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการตลาด
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ปี 3 
- นักศึกษาสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดย
ใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และท างาน
ร่วมกับคนในท้องถิ่นได้ 

ปี 4 
- นักศึ กษาสามารถใช้ความรู้
ทางด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อน า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออกสู่ตลาดโดย
การท างานเป็นทีมกับท้องถิ่นให้
บรรลุเป้าหมาย  
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มคอ. 2 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

คุณลักษณะพิเศษ/
คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(มคอ)  

 
 

LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome : ELO)  
ระบุชั้นปขีองนกัศึกษา 

ที่ต้องบรรลุ 
5. ผลิตบัณฑิตให้สามารถ
บู ร ณ า ก า ร ก า ร ต ล า ด
ออฟไลน์ และออนไลน์
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทาง
ธุรกิจ 

 

 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ พื่ อ
สร้ างสรรค์ งานทางด้ าน
การตลาดดิจิทัล 
 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์  สถิติ และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในทาง
ธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื่ อสารเพื่ อ
อธิบายและสร้างความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ การ
เขียนรายงานและการน าเสนอ
ด้วยวาจา 

(4) สามารถน าเทคโนโลยีไป
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนใน
การด าเนินงาน 

ปี 1 
- นักศึกษามีความรู้ เกี่ ยวกับ
การตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสาร
และการเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสม  
ปี 2 
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้
เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล
เพื่อการใช้งานกับการตลาด
ออฟไลน์และออนไลน์พร้อมทัง้
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
การตลาดได้อย่างเหมาะสม  
ปี 3 
- นักศึกษาสามารถน าข้อมูลทาง
การตลาดมาใช้ในการวางแผน
และออกแบบเพื่อใช้ในช่องทาง
การตลาดออฟไลน์และออนไลน์
เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค 
ปี 4 
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
การสื่อสารทางด้านการตลาด
ดิจิทัลเพื่อบูรณาการกับการท า
การตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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