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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร< ได>เปAดหลักสูตรเพื่อตอบสนองตGอนโยบายและแผนระดับชาติวGาด>วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมGบทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปZ 
กำหนดทิศทางการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศที ่ยั ่งยืนโดยใช>เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งมีความสอดคล>องกับ
ยุทธศาสตร<และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ด>านการสร>างขีดความสามารถในการแขGงขันและด>านการ
พัฒนาและเสริมสร>างศักยภาพทรัพยากรมนุษย< รวมถึงการประยุกต<เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานกับ
จุดแข็งในสังคมไทย ตามนโยบายและยุทธศาสตร<การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570  
มีวิสัยทัศน<คือ “เตรียมคนไทยแหGงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยGางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล>อมที่ยั่งยืน โดยสร>างความเข>มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน>าในสากล นำพาประเทศไปสูGประเทศท่ี
พัฒนาแล>ว” เน>นการปรับเปล่ียนโครงสร>างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูGเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด>วยนวัตกรรม
โดยมุGงเน>น การพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาให>มีทักษะและความรู>ทางด>านวิชาชีพและนวัตกรรม และ
สามารถพัฒนาองค<ความรู>ทางวิชาชีพ ได>อยGางตGอเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศได>อยGาง
เหมาะสม เพื ่อเปfนบัณฑิตที ่มีทักษะที ่จำเปfน ในศตวรรตที ่ 21 และมีคุณลักษณะที่พร>อมที ่จะก>าวเข>าสูG
ตลาดแรงงาน ซึ่งมุGงหวังให>บัณฑิตมีทักษะการทำตลาดบนธุรกิจแพลตฟอร<มได>  นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรใหมG พ.ศ. 2564  โดยสอดคล>องกับอัตลักษณ<และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< 
เพื ่อบูรณาการในการพัฒนาคน สังคม และสร>างนวัตกรรม ให>ก>าวทันเทคโนโลยีพร>อมทั้งสามารถนำไปใช>
ประโยชน<ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข>มแข็งของสังคมได>  
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

หลักสูตรใหม? พ.ศ. 2564 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
 

หมวดที่ 1  ขIอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

           ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Digital  
Marketing 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย) :       บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การตลาดดิจิทัล)    

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

3. วิชาเอก 
   - 

4. จำนวนหน̂วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จำนวนหนGวยกิตตลอดหลักสูตรไมGน>อยกวGา 133  หนGวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปZ  หลักสูตรทางวิชาการ 

5.2 ภาษาท่ีใช*  
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข*าศึกษา  

              รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตGางชาติท่ีสามารถใช>ภาษาไทยได>เปfนอยGางดี  
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5.4 ความร̂วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปfนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< 

5.5 การให*ปริญญาแก̂ผู*สำเร็จการศึกษา 

ให>ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    - หลักสูตรใหมG พ.ศ. 2564 
    - เร่ิมใช>หลักสูตรน้ีภาคการศึกษาต>น ปZการศึกษา 2564 
    - กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
      คร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563      
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรในการประชุม       
      คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 16 มกราคม 2564 

 
 

7. ความพร*อมในการเผยแพร̂หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร>อมในการเผยแพรGคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหGงชาติ พ.ศ.2552 ในปZการศึกษา 2566 
 
 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 นักการตลาดดิิจิทัล 
8.2 ผู>ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
8.3 ผู>บริหารสินค>าอีคอมเมิร<ซ 
8.4 ผู>จัดการโซเชียลมีเดีย 
8.5 นักวางแผนกลยุทธ<การตลาดดิจิทัล 
8.6 นักวิเคราะห<และวิจัยการตลาด  
8.7 นักส่ือสารการตลาด 
8.8 นักวางแผนโฆษณา 
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9. ช่ือเลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน̂งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยOผู*รับผิดชอบหลักสูตร 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร<  
 

11. สถานการณOภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปcนต*องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณOหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล>องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 

ที่กลGาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยGางก>าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก>าวหน>าอยGางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกGอให>เกิดความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด>านเศรษฐกิจและสังคม 
จึงจำเปfนต>องเตรียมพร>อมให>ทันตGอการเปลี่ยนแปลงดังกลGาว ดังนั้นการบริหารจัดการองค<ความรู>อยGางเปfน
ระบบเปfนสิ่งจำเปfน รวมถึงการประยุกต<เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย   
นโยบายและแผนระดับชาติวGาด>วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมGบท
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปZ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อ –นามสกุล 
ตำแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ: สาขาวิชา 

สถาบัน : ปCที่สำเร็จการศึกษา หมายเหต ุ

1. นางสาวสุมาลี กรดกางกั้น อาจารย5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การตลาด  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต : 2550  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ธุรกิจศึกษา - การตลาด  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : 2544 

 

3. นางสาวมายามีน หวันฮัซซัน อาจารย5 บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 : 2556 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 : 2552 
บริหารธุรกิจบัณฑิต : คอมพิวเตอร5ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 : 2547 
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แบบก>าวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลทGีมีบทบาทสำคัญในชGวง 5 ปZข>างหน>า ได>แกG เทคโนโลยีสื่อสารที่มี
ความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ<เคลื่อนที่เพื่อการ
เชื่อมตGออินเทอร<เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/ Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด< (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห<ข>อมูลขนาดใหญG (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการ
เชื่อมตGอของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ<สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยีความ
มั่งคงปลอดภัยไซเบอร< (Cybersecurity)  โดยมีเทคโนโลยีอื่น เชGน เทคโนโลยีปñญญาประดิษฐ<  (Artificial 
Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เปfนเรื่องสำคัญในอนาคตระยะยาว เกิดการหลอมรวมระหวGางกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน<และออฟไลน< (Convergence of Online and Offline Activities) โดยท่ี
เทคโนโลยีใหมGหรือการใช>เทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหมG ทำให>เส>นแบGงระหวGางระบบเศรษฐกิจสังคมของโลก
เสมือนและโลกทางกายภาพเกือบจะเลือนหายไป  โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือภาครัฐ จะถูกย>ายมา
อยูGบนระบบออนไลน<มากขึ้น เชGน การสื่อสาร การซื้อขายสินค>า การทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู> การ
ดูแลสุขภาพ การบริการของภาครัฐ ฯลฯ การขยายผลการใช>เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เชGน วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ<ชุมชน เพื่อสร>างรายได>โดยเน>นเรื่องการพัฒนาประชาชนทั่วประเทศให>สามารถขายสินค>า
ออนไลน< การใช>เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มชGองทางประชาสัมพันธ<การบริการของชุมชน และนำความรู>ผGานเทคโนโลยี
ไปใช>ในการสร>างอาชีพใหมG ๆ จัดให>มีระบบโลจิสติกส<สูGชุมชนที่ครบวงจร เพื่อบริหารจัดการขนสGงสินค>าและ
วัตถุดิบของชุมชน รวมถึงการสGงเสริมกลไกการจGายเงินผGานระบบอิเล็กทรอนิกส< (e-Payment) ที่นGาเชื่อถือ 
ธุรกิจที่มีการสร>างสรรค<สินค>าหรือบริการใหมGด>วยการประยุกต<ใช>เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กGอให>เกิด
คุณคGาและรูปแบบการทำธุรกิจใหมGที่แตกตGางจากการทำธุรกิจแบบเดิม (Disruptive Business) โดยธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทั้งธุรกิจใหมGและธุรกิจเดิมที่มีการคิดค>นนวัตกรรมหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำธุรกิจ (Business Model) และกระบวนการทางธุรกิจแบบใหมG ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเปfนพื้นฐาน
สำคัญในการสร>างมูลคGาเพิ่มให>กับสินค>าหรือบริการ  โดยอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต<ใช>
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Competence) เพื่อกGอให>เกิดมูลคGาเพิ่มตGอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งภายใต>บริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล บุคลากรในกลุGมนี้จะหมายถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
อื่นทุกสาขา ที่มีความสามารถในการใช>เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร>างคุณคGาให>กับงาน หรือสร>างสินค>าและบริการ
ใหมGท่ีสGงผลตGอการพัฒนาประเทศในภาพรวมในธุรกิจแพลตฟอร<ม 

ปñจจุบันโลกเริ่มเข>าสูGยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมGได>เปfนเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเชGนที่ผGานมา กระบวนการการผลิต การค>า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ<ระหวGางบุคคลไปอยGางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงให>ความสำคัญตGอการขับเคลื่อนการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช> เปfนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศให>มีการสGงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให>เร่ิม
ขับเคล่ือนได>อยGางจริงจัง ซ่ึงจะทำให>ทุกภาคเศรษฐกิจก>าวหน>าไปได>ทันโลก และสามารถแขGงขันในโลกสมัยใหมG
ได> ซ่ึงจะเห็นได>วGาดิจิทัลกลายเปfนโลกอีกใบท่ีมีผู>บริโภคอาศัยอยูGเปfนจำนวนมาก การส่ือสารในโลกปñจจุบันผGาน
โลกดิจิทัลกลายเปfนอีกหนึ่งชGองทางที่เข>าถึงผู>รับสารได>มากที่สุด ในการสร>างธุรกิจแฟลตฟอร<มนั้น เทคโนโลยี
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เข>ามามีบทบาทตGอกิจกรรมของธุรกิจในทุกมิติ เพื่อสร>างประโยชน<สูงสุดให>กับธุรกิจและผู>บริโภคไมGวGาจะเปfน
การทำการตลาด ธุรกรรมการเงินออนไลน< และการเรียกใช>บริการขนสGงสาธารณะทางออนไลน< เปfนต>น 

11.2 สถานการณOหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การปฏิวัติทางเทคโนโลยีอยGางรวดเร็วทําให>เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสูGการสื่อสารแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และสร>างสังคมออนไลน< เกิดวัฒนธรรมการรับและสGงข>อมูลในรูปแบบทันทีทันใด ทุกที่ทุกเวลา 
ประชาชนในประเทศมีการใช>เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยมีเปùาหมายในการเตรียมความพร>อมของประเทศไทยสูGยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลอยGางยั่งยืน ทั่วถึงและเทGาเทียม ด>วยความมั่นคงปลอดภัยโดยให>ความสําคัญกับการนํา ICT มา
ใช>พัฒนาประเทศด>วยยุทธศาสตร<หลัก 4 ด>าน ได>แกG ด>านทุนมนุษย< ด>านโครงสร>างพื้นฐาน ICT ด>านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส< และด>านธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อมุGงให>ประเทศไทยมีการพัฒนาอยGางฉลาด ในปZ พ.ศ. 2563 
(Smart Thailand 2020) โดยมีความเชื่อมโยงระหวGางยุทธศาสตร<ชาติระยะ 20 ปZ การศึกษา 4.0  ผู>เรียนสร>าง
นวัตกรรมได> สถาบันการศึกษาจึงมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองความต>องการของ
ตลาดแรงงานได>ทั้งในระดับประเทศและตGางประเทศ รวมทั้งการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบ
โจทย<ของตลาดแรงงาน ซึ่งคำนึงถึงความต>องการของผู>มีสGวนได>สGวนเสีย และภาคีเครือขGายความรGวมมือตGาง ๆ 
ท้ังหนGวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเปfนมืออาชีพ  มีความเข>าใจผลกระทบทางเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส< ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช>ทางด>านภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จึงควรผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลแบบใหมG เชGน อี-คอมเมิร<ซ (e-commerce) และบริการทางการเงินผGานโทรศัพท<เคล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

12 ผลกระทบจาก ข*อ 11 ต̂อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข*องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณ<ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปfนต>องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได>ตามความต>องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงสามารถผลิตบุคลากรท่ีสามารถ 
วิเคราะห<และวิจัยการตลาด วางแผนกลยุทธ<การตลาดดิจิทัล วางแผนโฆษณา สื่อสารการตลาด บริหารสินค>าอี
คอมเมิร<ซ ประกอบธุรกิจโซเชียลมีเดีย ที่มีความพร>อมที่จะปฏิบัติงานได>ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให>เข>ากับลักษณะงานทั้งด>านวิชาการและวิชาชีพหรือผู>ประกอบการธุรกิจดิจิทัล รวมถึงความเข>าใจใน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตGอสังคม โดยต>องปฏิบัติงานอยGางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพภายใต>สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเปfนไปตามนโยบายและวิสัยทัศน<ของมหาวิทยาลัยด>านการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

12.2 ความเก่ียวข*องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหมG พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร< จัดทำหลักสูตรภายใต>พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 5 ด>าน คือ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร>างสรรค<และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคสGวน 
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4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
5. การบริหารและการจัดการ 

การพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุGงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให>มีความรู>ความสามารถและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด>านการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห< การวางแผนข>อมูลทางการตลาดบนธุรกิจแพลตฟอร<ม และ
สามารถประยุกต<ใช>องค<ความรู>ดังกลGาวกับภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม ซ่ึงสอดคล>องกับพันธกิจดังกลGาวท่ีมุGงผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู>ความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู>มาพัฒนาศักยภาพทุก
ภาคสGวน อีกทั้งหลักสูตรยังปลูกฝñงคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให>
บัณฑิตมีคุณลักษณะเดGนด>านคุณธรรม สามารถใช>ชีวิตอยูGรGวมกับผู>อ่ืนได>ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
13. ความสัมพันธOกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปdดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ̂มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปdดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
     กลุGมวิชาวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร<  จำนวน 6  หนGวยกิต  

- คณะศิลปศาสตร< 
จำนวน 25 หนGวยกิต โดยแบGงเปfน 3 กลุGม ดังน้ี 
1. กลุGมวิชาภาษา    จำนวน 15 หนGวยกิต 
2. กลุGมวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<  จำนวน   9 หนGวยกิต 
3. กลุGมวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ  จำนวน   1 หนGวยกิต 

13.2 กลุ̂มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปdดสอนให*ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต*องมาเรียน  
    ไมGมี 

13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารย<ผู>รับผิดชอบหลักสูตรต>องดำเนินการบริหารหลักสูตรให>มีการกระบวนการจัดการเรียน 

การประเมินผลที่มีคุณภาพและข>อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร<วGาด>วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 2  ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคOของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู>ความสามารถด>านการตลาดดิจิทัล มีความคิดริเริ่มสร>างสรรค< วิเคราะห<และแก>ไข
ปñญหาอยGางเปfนระบบด>วยเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เรียนรู>วิทยาการสมัยใหมGได>ด>วยตนเองได>อยGางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาท>องถ่ินสูGเศรษฐกิจดิจิทัล ด>วยจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบตGอสังคม 

   1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยตGางมุGงเน>นสร>างหลักสูตรที่สอดคล>องตามยุทธศาสตร<กระทรวงศึกษาธิการ 

และตอบสนองความต>องการของชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะอยGางยิ่งความรู>ด>านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปfนสิ่งที่จำเปfนในปñจจุบันและอนาคตทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะต>องอาศัยข>อมูลที่ถูกต>องและระบบสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพสามารถอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
เปfนจำนวนมาก โดยเฉพาะการสร>างนักการตลาดที่มีความรู >ระบบงานธุรกิจอยGางรอบด>านและสามารถ
ประยุกต<ใช>เทคโนโลยีข>อมูลและโมเดลธุรกิจ เพื่อการทำการตลาดดิจิทัล ท่ีมีความทันสมัยเพื่อการปรับตัวเข>าสูG
สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไปอยGางรวดเร็ว  
     การตลาดดิจิทัลสามารถประยุกต<ใช>ได>ทั้งหนGวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปfนสGวนสำคัญทำให>หGวงโซGอุปทาน 
ขององค<กรมีความสมบูรณ< การสร>างผลิตภัณฑ<ที่ยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพสูง ยGอมต>องการการตลาดที่จะสื่อสาร 
ให>ผู>บริโภคเข>าใจในตัวสินค>าและแบรนด< ทำให>การตลาดแบบออฟไลน<ไมGเพียงพอตGอความเติบโตและความสำเร็จ 
ขององค<กรอีกตGอไป จึงทำให>การตลาดออนไลน<เปfนสิ่งที่สำคัญในการเข>าถึงความต>องการของผู>บริโภคอยGางแท>จริง 
ปñจจุบันนี้ผู>คนสามารถที่จะเปAดร>านค>าออนไลน<ได>งGาย จึงทำให>มีผู>คนและองค<กรทุกธุรกิจ รวมถึงองค<กรภาครัฐ
ตGางให>ความสนใจใช>เครื่องมือออนไลน<ที่สามารถเข>าถึงได>งGายและมีให>เลือกใช>ได>มากเทGาที่ต>องการ ทำให>เกิด
การแขGงขันในกลุGมธุรกิจตGางๆ เพิ่มมากขึ้นอยGางมหาศาลบนโลกออนไลน< อยGางไรก็ดีการตลาดบนโลกออนไลน<
มิได>ยึดตึดอยูGกับสถานที่หรือประเภทของสื่อสิ่งพิมพ< เนื่องจากในปñจจุบันนี้อุปกรณ<ในการเข>าถึงอินเทอร<เน็ต 
มีความหลากหลายมากกวGายุคสมัยของการทำการตลาดแบบออฟไลน< ไมGวGาจะเปfน แล็ปท็อป แท็บเล็ต สมาร<ทโฟน 
สมาร<ทวอช ตลอดจนเครื ่องใช>ไฟฟùาภายในบ>านในรูปแบบของอินเทอร<เน็ตออฟติงส< (Internet of Things: 
IoT)  การสร>างกลยุทธ<ทางการตลาดบนโลกออนไลน<  เปfนโอกาสในการเติบโตและการแขGงขันทางธุรกิจ ผู>เข>า
ศึกษาหลักสูตรการตลาดดิจิทัล สามารถนำความรู> ประยุกต<ใช>กับโจทย<ทางด>านการตลาดในโลกดิจิทัลของ
องค<กรได>เปfนอยGางดี ด>วยการฝnกปฏิบัติ เรียนรู>จากผู>ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด>านการตลาดดิจิทัล ศึกษา
ดูงานจากองค<กรชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งยังสามารถสร>างสื่อดิจิทัลได>หลากหลายรูปแบบ และมีความรู>
พื ้นฐานทางด>านบริหารธุกิจและการตลาด ทำให>นักศึกษามีโอกาสประกอบอาชีพได>มากมายเมื ่อสำเร็จ
การศึกษา อาทิ เชGน นักการตลาดดิิจิทัล ผู>ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ผู>บริหารสินค>าอีคอมเมิร<ซ ผู>จัดการโซเชียล
มีเดีย นักวางแผนกลยุทธ<การตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห<และวิจัยการตลาด นักสื่อสารการตลาด และนักวางแผน
โฆษณา เปfนต>น นอกเหนือจากการขายออนไลน<บนแพลตฟอร<มที่เปfนกลุGมเปùาหมายแล>ว การทำพาณิชย<
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อิเล็กทรอนิกส< จำเปfนต>องมีความรู>และเข>าใจกลไกของหGวงโซGอุปทานเปfนอยGางดีในทุกกระบวนการสร>างความ
ได>เปรียบด>วยเครื่องมือและข>อมูลที่ทันสมัย บริหารจัดการ ตั้งแตGขั้นตอนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ<ถูกสGงถึง
มือลูกค>าสร>างความสัมพันธ<อันดี เพื่อการจัดเก็บข>อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ<ที่ตอบโจทย<ความต>องการของ
ลูกค>าอยGางแท>จริง ความรู>และบุคลากรดังกลGาวมีความจำเปfนอยGางยิ่งกับระบบเศรษฐกิจในอนาคต แนวโน>ม
การแขGงขันด>านการตลาดออนไลน<สูงมากย่ิงข้ึน  

จุดเดGนหลักสูตรมุGงเน>นการเรียนการสอนที่พัฒนาผู>เรียนเชิงบูรณาการ การเรียนรู>รGวมกับการทำงาน
จริง CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) การเรียนการสอนในลักษณะรGวมผลิตระหวGาง 
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให>บัณฑิตมีสมรรถนะ (Competency) 
ตรงตามความต>องการพร>อมสูGโลกแหGงการทำงานจริงได>ทันที สามารถพัฒนาอาชีพในปñจจุบัน และเตรียมพร>อม
รองรับตำแหนGงงานในอนาคต  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด>วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการที่หลากหลาย ได>แกG การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู>ผGานโครงงาน 
กิจกรรมกลุGม การจัดการความรู> การเรียนรู>ผGานการทำงานกลุGมโดยใช> Project-based Learning, Research 
based และกรณีศึกษา รวมการเรียนรู>ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เข>าด>วยกัน
ภายใต>สภาพแวดล>อมของการทำงานจริงซึ่งเปfนสGวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษา เรียนรู>จาก
ผู>เชี่ยวชาญด>านการตลาดดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร>างสรรค<ทางด>านนวัตกรรมการตลาด
สมัยใหมG ดำเนินธุรกิจ e-Marketing  

   1.3 วัตถุประสงคOของหลักสูตร 
1.3.1   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู>ความสามารถและทักษะด>านการตลาดดิจิทัล  
1.3.2   เพื่อผลิตบัณฑิตให>มีความสามารถในการประยุกต<ใช>เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เรียนรู>

วิทยาการสมัยใหมGได>ด>วยตนเองได>อยGางมีประสิทธิภาพ   
1.3.3   เพ่ือผลิตบัณฑิตให>มีจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบตGอสังคม  

    1.4 ผลลัพธOการเรียนรู*ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs) 
PLO1  อธิบายการดำเนินงานด>านการตลาดดิจิทัลได> 
PLO2  ประยุกต<ใช>กลยุทธ<ทางการตลาด ในธุรกิจแพลตฟอร<ม 
PLO3  เลือกใช>เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสGงเสริมทางการตลาดบนธุรกิจแพลตฟอร<มได> 
PLO4  วิเคราะห<ข>อมูลทางการตลาดตามความต>องการของธุรกิจแพลตฟอร<มได> 
PLO5  แสดงออกถึงการมีวินัย และจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบตGอสังคม 
PLO6  ใช>ทักษะส่ือสารได>อยGางมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธO หลักฐาน/ตัวบ̂งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรให>ม ีมาตรฐาน

ตามท่ี สกอ. กำหนด 
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
- ต ิดตามประเม ินหล ักส ูตรอย Gาง

สม่ำเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปZ 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรทุกปZ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให>สอดคล>องกับ

ความต>องการของผู>มีสGวนได>สGวนเสีย 
และตลาดเกิดใหมGตามโลกาภิวัตน< 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต>องการของผู>มีสGวนได>สGวนเสีย และ
ตลาดเกิดใหมGตามโลกาภิวัตน< 

- รายงานผลการสนทนากลุGมยGอย
ของผู>มีสGวนได>สGวนเสีย 

- พัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 
และบริการวิชาการให>มีความรู>และ
ประสบการณ<จากการนำความรู>
ทางด>านวิชาชีพการตลาดดิจิทัลไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
- สGงเสร ิมการศึกษาตGอในระดับท่ี

สูงข้ึน 
- สนับสนุนการทำวิจัยและเข>ารGวม

นำ เสนอผลงานในงานประ ชุม
วิชาการ  
- สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ 
- สนับสนุนให>ออกบริการวิชาการแกG

หนGวยงานภายนอก 

- รายงานผลการพ ัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพของอาจารย<
ประจำหลักสูตรทุกคน 
- จำนวนอาจารย<ที ่ศึกษาตGอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 
- จำนวนผลงานวิจัยที่ได>เข>ารGวม

นำเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ 
- รายงานการติดตามการเสนอ

ขอผลทางวิชาการ 
- รายงานผลการปฎิบัติโครงการ

บริการวิชาการ 
- พัฒนาทักษะของน ักศ ึกษาด >าน

วิชาชีพโดยใช>ประสบการณ<ตรงจาก
สถานประกอบการ 

- สนับสนุนให>นักศึกษาเตรียมความ
พร>อมด>านความรู >และทักษะทาง
วิชาชีพเพื่อออกฝnกสหกิจศึกษา ใน
รายวิชาสัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 

- จำนวนนักศึกษาที่เข>าฝnกสหกิจ
ศึกษา  
- จำนวนน ักศ ึ กษาท ี ่ เ ข > าฝn ก

ประสบการณ <ทา งว ิ ช า ชีพ
การตลาดดิจิทัล 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการศึกษา  

  เปfนไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< วGาด>วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
โดยใช>ระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปZการศึกษาแบGงออกเปfน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมGน>อยกวGา 15 สัปดาห< 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร>อนขึ้นอยูGกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตรโดย

ให>มีเวลาศึกษาไมGน>อยกวGา 8 สัปดาห< 
1.3  การเทียบเคียงหน̂วยกิตในระบบทวิภาค  

เปfนไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< วGาด>วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

   จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดตGอไปน้ี 
  - ภาคการศึกษาตอนต>น      เดือนมิถุนายน       ถึง  เดือนตุลาคม 
  - ภาคการศึกษาตอนปลาย   เดือนพฤศจิกายน   ถึง  เดือนมีนาคม 
                     - ภาคฤดูร>อน                  เดือนเมษายน        ถึง  เดือนพฤษภาคม  
 

2.2  คุณสมบัติของผู*เข*าเปcนนักศึกษา 
  การสำเร็จการศึกษา 
              2.2.1  กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทGา  
              2.2.2  กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา 
              2.2.3  เปfนผู>สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน  
              2.2.4  มีคุณสมบัติครบถ>วนตามประกาศหรือข>อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร< วGาด>วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
             การคัดเลือกผู*เข*าศึกษา 

    การคัดเลือกผู>เข>าศึกษาให>เปfนไปตามหลักเกณฑ<และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< 
 

2.3  ป|ญหาของนักศึกษาแรกเข*า  
              2.3.1  ความรู>และทักษะพ้ืนฐานด>านคณิตศาสตร<และภาษาอังกฤษคGอนข>างต่ำ 
               2.3.2  นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู>ทางด>านการใช>งานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตGางกัน 
           2.3.3  มีการปรับตัวกับรูปแบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาได>ช>า 

 
 
 



11 

 

 
 

2.4  กลยุทธOในการดำเนินการเพ่ือแก*ไขป|ญหา / ข*อจำกัดของนักศึกษาในข*อ 2.3 
          2.4.1  จัดให>มีการสอนปรับพ้ืนฐานความรู>ด>านคณิตศาสตร<และภาษาอังกฤษ 
          2.4.2  จัดให>มีการสอนปรับพ้ืนฐานความรู>ทางด>านการใช>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.4.3  จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ<ระหวGางนักศึกษาแรกเข>าและนักศึกษาปñจจุบัน 
รวมถึงศิษย<เกGาเพ่ือรGวมแบGงปñนประสบการณ<การเรียนรู> เทคนิคและการปฏิบัติตนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
          2.4.4  จัดให>มีอาจารย<ท่ีปรึกษาเพ่ือให>คำปรึกษาด>านวิชาการ และการปรับตัวในมหาวิทยาลัย 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู*สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป}  

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต-ละป1การศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นป1ที่ 1 40 80 80 80 80 

ชั้นป1ที่ 2 - 40 80 80 80 

ชั้นป1ที่ 3 - - 40 80 80 

ชั้นป1ที่ 4 - - - 40 80 

รวม 40 120 200 280 320 
คาดว-าจะจบการศึกษา - - - 40 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ  

รายการ ป1งบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค7าบำรุงการศึกษา/

ค7าลงทะเบียน 720,000.00 2,160,000.00 3,600,000.00 5,040,000.00 5,760,000.00 

รวมรายรับ 720,000.00 2,160,000.00 3,600,000.00 5,040,000.00 5,760,000.00 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ̂าย 

รายการ ป}งบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. คGาตอบแทน 300,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

2. คGาใช>จGายในการดำเนินงาน 1,000,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 

3. คGาใช>สอยและวัสดุ 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 

4. คGาหนังสือวารสารและตำรา 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

5. คGาตีพิมพ<ผลงานทางวิชาการ - - 100,000.00 300,000.00 300,000.00 

6. คGาครุภัณฑ< 2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 

รวมท้ังส้ิน 3,950,000.00 4,500,00.00 4,300,000.00 4,000,00.00 3,500,000.00 

จำนวนนักศึกษา (คน) 40 120 200 280 320 

ค̂าใช*จ̂ายต̂อหัวนักศึกษา 98,750.00 37,500.00 21,500.00 14,286.00 10,937.00  
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3. หลักสูตรและอาจารยOผู*สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน̂วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 133   หน̂วยกิต  
3.1.2 โครงสร*างหลักสูตร  

โครงสร>างหลักสูตร แบGงเปfนหมวดวิชาที่สอดคล>องกับที่กำหนดไว>ในเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        31 หน̂วยกิต 
1) กลุGมวิชาภาษา         15 หนGวยกิต 
2) กลุGมวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<         9 หนGวยกิต 
3) กลุGมวิชาวิทยาศาสตร<และคณิตศาสตร<                                 6 หนGวยกิต 
4) กลุGมวิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ                               1 หนGวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                  96 หน̂วยกิต 
1)   กลุGมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          33 หนGวยกิต 
2)   กลุGมวิชาชีพบังคับ        54 หนGวยกิต 
3)   กลุGมวิชาชีพเลือก              9 หนGวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน̂วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
ก.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  31 หน̂วยกิต 

1) กลุ̂มวิชาภาษา   15   หน̂วยกิต 
1.1  ภาษาไทย   3   หน̂วยกิต 

 11-034-101 การใช>ภาษาไทย       3(2-2-5) 
   (Thai Usage) 

1.2  ภาษาอังกฤษ   6   หน̂วยกิต 
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 

 (English in Daily Life) 
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 

 (Spoken English for Communication) 

2.7   ระบบการศึกษา  
    ระบบการศึกษาเปfนแบบช้ันเรียน  

2.8   การเทียบโอนหน̂วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข*ามสถาบันอุดมศึกษา 
   เปfนไปตามข>อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร< วGาด>วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

พ.ศ. 2557 หมวดท่ี 10 ข>อ 34 
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1.3 ภาษามลายู 3 หน̂วยกิต 
11-034-104 การใช>ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 

 (Malay in Daily Life) 
1.4  วิชาเลือกโดยเลือกจาก 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  

อีก 3 หน̂วยกิต 
11-034-105 ภาษาไทยรGวมสมัย      3(3-0-6) 

 (Contemporary Thai Language) 
11-034-108  การอGานและเขียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  (English  Reading and Writing) 
11-034-109   การฟñงและพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  (English Listening and Speaking) 
11-034-110 การใช>ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                   3(2-2-5) 
  (Academic English) 
11-034-231 ภาษาจีนเบ้ืองต>น       3(3-0-6) 

(Basic Chinese) 
 

2) วิชาเลือกกลุ̂มวิชามนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO   9  หน̂วยกิต 
2.1 วิชาเลือกกลุ̂มวิชามนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO ให>ศึกษารายวิชาตGอไปน้ี 

จำนวน  9  หนGวยกิต 
2.1.1  ให*ศึกษารายวิชาต̂อไปน้ีจำนวน  3  หน̂วยกิต 

 11-014-127  การเปfนพลเมืองในยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Citizenship in the Digital Age) 

     2.1.2  ให*เลือกศึกษารายวิชาต̂อไปน้ีจำนวน  6  หน̂วยกิต 
11-014-112 โลกและเหตุการณ<ปñจจุบัน      3(3-0-6) 
  (World and Current Events) 
11-014-116 มนุษย<กับส่ิงแวดล>อม      3(3-0-6) 

 (Man and Environment) 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

   (Law in Daily Life) 
11-014-122 ความงดงามแหGงชีวิต       3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 

 11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค>นคว>าและการเขียนงานทางวิชาการ  3(2-2-5) 
  (Information for Study Skill and Academic Writing) 
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11-024-109      การพูดเพ่ือสังคม       3(2-2-5) 
 (Social Speaking) 

11-024-110      การค>นคว>าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ   3(2-2-5) 
 (Information Searching and Academic Writing) 

 11-024-114      ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 
          (Philosophy Religions and Thai culture) 
 

3) กลุ̂มวิชาวิทยาศาสตรOและคณิตศาสตรO   6    หน̂วยกิต 
3.1  กลุ̂มวิชาคณิตศาสตรO   ให>เลือกศึกษารายวิชาตGอไปน้ีจำนวน  3  หนGวยกิต 

10-034-106 สถิติ        3(3-0-6) 
(Statistics) 

 10-034-107 คณิตศาสตร<ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
   (Mathematics in Every Life) 
   3.2  กลุ̂มวิชาวิทยาศาสตรO   ให>เลือกศึกษารายวิชาตGอไปน้ีจำนวน  3  หนGวยกิต 

10-024-303 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน     3(1-4-4) 
   (Digital Technology in Daily Life) 

10-064-107 วิทยาศาสตร<ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
   (Science in Daily Life) 

10-064-117 มนุษย<กับวิทยาศาสตร<ชีวภาพ     3(3-0-6) 
   (Human and Biological Science) 
 10-064-118 วิทยาศาสตร<  เทคโนโลยี และสังคม    3(3-0-6) 
   (Science Technology and Society) 
 10-064-119 วิทยาศาสตร<กับโลกสีเขียว      3(3-0-6) 
   (Science and Green world) 
 

4) กลุ̂มวิชาพลศึกษา   1    หน̂วยกิต 
ให>เลือกเรียนจากรายวิชาพลศึกษาตGอไปน้ี 

11-014-119 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
 (Exercise for Health) 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
 (Physical Education Activity) 
 
 
 
 

 



15 

 

 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    96    หน̂วยกิต 
1) กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   33     หน̂วยกิต  

07-004-209   หลักการบัญชี       3(2-2-5)    
(Principles of Accounting)  

07-004-210 การภาษีอากร        3(3-0-6) 
(Taxation)  

07-004-217 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
   (Application Software Package for Business) 
 07-004-221 สถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
   (Business Statistics) 

07-004-227 หลักการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
(Principles of Bussiness Management in Digital Age) 

07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล      3(3-0-6)   
(Principles of Marketing in Digital Age) 

07-004-229 เศรษฐศาสตร<สร>างสรรค<      3(3-0-6) 
(Creative Economic) 

07-004-230 พฤติกรรมผู>บริโภคยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
(Consumer Behavior in Digital Age) 

07-004-231 การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
(Business Finance in Digital Age) 

07-004-232 จริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการตลาดดิจิทัล   3(3-0-6) 
  (Ethics and Code of Conduct for Digital Marketing) 
07-004-233 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส<     3(3-0-6)  

(Business Laws and Electronic Laws) 
2) กลุ̂มวิชาชีพบังคับ    54   หน̂วยกิต  

07-024-201 การจัดการผลิตภัณฑ<      3(2-2-5) 
(Product Management) 

07-024-202 การจัดการการต้ังราคาและงบประมาณ     3(2-2-5) 
(Pricing and Budgeting Management) 

07-024-203 การกระจายสินค>าและชGองทางการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 
(Digital Distribution and Channels) 

07-024-204 การส่ือสารทางการตลาดยุคดิจิทัลแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 
(Integrated Marketing Communication in Digital Age) 
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07-024-205 หลักการเบ้ืองต>นของส่ือออนไลน<และการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 
(Essentials of Social Media & Digital Marketing) 

07-024-206 การออกแบบเน้ือหาบนตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
(Digital Marketing Content and Design) 

07-024-207    ส่ือสร>างสรรค<ดิจิทัล      3(2-2-5) 
                    (Creative Digital Media) 

07-024-208 การสร>างตราสินค>ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล     3(2-2-5)  
(Brand Building in Digital Economy)  

07-024-209 เคร่ืองมือและแอปพลิเคชันสำหรับยุคดิจิทัล    3(2-2-5)  
(Tools and Applications for Entrepreneur in Digital Age) 

07-024-210 การตลาดระหวGางประเทศ      3(2-2-5)  
(International Marketing)  

07-024-211 โลจิสติกส<และโซGอุปทาน       3(3-0-6) 
(Logistic and Supply Chian)  

07-024-212 กลยุทธ<การตลาดและการประยุกต<ศิลปะการรบ    3(2-2-5) 
(Marketing Strategies and the Applications of Art of War) 

07-024-213 แผนธุรกิจ        3(2-2-5) 
(Business Plan) 

07-024-214 ผู>ประกอบการพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<    3(2-2-5)  
(Electronic Commerce Entrepreneurs) 

07-024-215 วิจัยการตลาด       3(2-2-5) 
(Marketing Research) 

07-024-216 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล     2(0-4-5) 
(Seminar in Digital Marketing) 
 

กลุ̂มวิชาฝ�กประสบการณOภาคสนาม    7  หน̂วยกิต 
เลือกเรียนแผนฝ�กประสบการณOวิชาชีพ หรือแผนสหกิจศึกษา เพียงแผนใดแผนหน่ึง 
 

แผนฝ�กประสบการณOวิชาชีพ    7    หน̂วยกิต 
07-024-217 การเตรียมความพร>อมสหกิจศึกษาและฝnกประสบการณ<วิชาชีพ 1(0-2-1) 

   (Preparation for Cooperative Education and Professional Experience) 

07-024-218 โครงงานทางการตลาดดิจิทัล      3(0-6-3) 
(Digital Marketing Project) 

07-024-219 การฝnกประสบการณ<วิชาชีพ       3(0-9-0) 
(Practice for Profressional Experience) 
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แผนสหกิจศึกษา    7    หน̂วยกิต   
07-024-217 การเตรียมความพร>อมสหกิจศึกษาและฝnกประสบการณ<วิชาชีพ 1(0-2-1) 

   (Preparation for Cooperative Education and Professional Experience) 

07-024-220 สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
              (Cooperative Education) 
 

3) กลุ̂มวิชาชีพเลือก    9   หน̂วยกิต 
ให*เลือกจำนวน 3 รายวิชา 

กลุ̂มวิชาการตลาดการเกษตร   
07-024-221 การจัดการการตลาดสินค>าเกษตร                                            3(2-2-5)    

(Agricultural Marketing Management) 
07-024-222 เศรษฐศาสตร<การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร       3(2-2-5)                         

(Agricultural Production Economics and Agroindustry) 
07-024-223 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ<ทางการเกษตรและราคา   3(2-2-5)  

(Agricultural Product Innovation and Price Management) 
07-024-224 ทักษะการเปfนผู>ประกอบการธุรกิจการเกษตร                    3(2-2-5) 

(Agribusiness Entrepreneurship Skills) 
07-024-225 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยGอมในธุรกิจการเกษตร           3(2-2-5) 

   (Small and Medium Enterprise Management in Agribusiness) 
 07-024-226 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสGงเสริมธุรกิจเกษตร              3(2-2-5) 
   (Digital Technologies in Agricultural Extensions) 

07-024-227 การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน       3(2-2-5)  
    (Border Agribusiness Management) 

07-024-228 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร       3(2-2-5)  
(Entrepreneurship in Agribusiness)   

07-024-229 การจัดการเชิงกลยุทธ<สำหรับธุรกิจเกษตร     3(2-2-5)  
(Strategic Management for Agribusiness) 

07-024-230 การตลาดสินค>าเกษตร       3(2-2-5)  
(Agricultural Marketing) 

กลุ̂มวิชาการตลาดบริการ   
07-024-231 การตลาดบริการยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

(Services Marketing in Digital Age) 
07-024-232 การจัดการลูกค>าสัมพันธ<ยุคดิจิทัล      3(2-2-5)  

(Customer Relationship Management in Digital Age) 
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07-024-233 การนำเสนอและโน>มน>าวทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
(Business Presentation and Persuasion) 

07-024-234 การสGงเสริมการตลาดและการบริหารส่ือใหมG     3(2-2-5) 
(Promotion and New Media Management) 

07-024-235 การตลาดบริการและการจัดการลูกค>าสัมพันธ<    3(2-2-5) 
(Services Marketing and Customer Relationship Management) 

07-024-236 การจัดการตลาดบริการและแบรนด<บริการ    3(2-2-5) 
(Service Marketing and Service Brand Management) 

07-024-237 การดำเนินงานการตลาดบริการ     3(2-2-5) 
(Services Marketing Operations) 

07-024-238 การส่ือสารอยGางมีประสิทธิภาพทางการตลาด   3(2-2-5) 
(Effective Communication in Marketing) 

07-024-239 การวิเคราะห<ผู>บริโภคเชิงลึก     3(2-2-5) 
(Consumer Inside Analysis) 

  

กลุ̂มวิชาการตลาดเพ่ือสังคม   
07-024-240 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล>อม     3(2-2-5) 
   (Social Marketing and Environment) 
07-024-241 ธุรกิจเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
  (Social Enterprise) 
07-024-242 ความเปfนผู>ประกอบการทางสังคม      3(2-2-5) 

(Social Entrepreneurship) 
07-024-243 รูปแบบธุรกิจของเทคโนโลยีโอเพนซอร<ส     3(2-2-5) 

(Business Model of Open Source Technology) 
07-024-244 นวัตกรรมสร>างสรรค<เพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล>อม    3(2-2-5) 

(Creative Innovations for Health and the Environment) 
07-024-245 นวัตกรรมการทGองเท่ียวแบบย่ังยืน      3(2-2-5) 

(Sustainable Tourism Innovation) 
 
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล เป:นวิชาโท  

นักศึกษานอกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ที่ประสงคBจะศึกษาสาขา

การตลาดดิจิทัลเปDนวิชาโท จะตFองศึกษารายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล จำนวน 5 

รายวิชา ทั้งนี้หากมีรายวิชาบังคับเรียนกLอน (Prerequisite) นักศึกษาจะตFองลงเรียนในรายวิชานั้นกLอน นักศึกษา

เลือกเรียนไดFจากรายวิชาตLอไปน้ี 
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วิชาโท  รายวิชาบังคับ จำนวน 1 รายวิชา คือ  
07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล       3(3-0-6)   

(Principles of Marketing in Digital Age) 
และเลือกอีก 4 รายวิชาจากวิชาตJอไปน้ี  
07-024-205 หลักการเบ้ืองต>นของส่ือออนไลน<และการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 

(Essentials of Social Media & Digital Marketing) 
07-024-206 การออกแบบเน้ือหาบนตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 

(Digital Marketing Content and Design) 
07-024-207    ส่ือสร>างสรรค<ดิจิทัล      3(2-2-5) 

                    (Creative Digital Media) 
07-024-208 การสร>างตราสินค>ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล     3(2-2-5)  

(Brand Building in Digital Economy)  
07-024-209 เคร่ืองมือและแอปพลิเคชันสำหรับผู>ประกอบการยุคดิจิทัล   3(2-2-5)  

(Tools and Applications for Entrepreneur in Digital Age) 
07-024-214 ผู>ประกอบการพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<    3(2-2-5)  

(Electronic Commerce Entrepreneurs) 
07-024-224 ทักษะการเปfนผู>ประกอบการธุรกิจการเกษตร                    3(2-2-5) 

(Agribusiness Entrepreneurship Skills) 
 07-024-226 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสGงเสริมธุรกิจเกษตร             3(2-2-5) 
   (Digital Technologies in Agricultural Extensions) 

07-024-227 การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน      3(2-2-5)  
    (Border Agribusiness Management) 

07-024-231 การตลาดบริการยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
(Services Marketing in Digital Age) 

07-024-240 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล>อม     3(2-2-5) 
   (Social Marketing and Environment) 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6   หน̂วยกิต 
ใหAนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปYดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร^และ

มหาวิทยาลัยอ่ืน แตbตAองไมbซ้ำกับวิชาในแผนการเรียนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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การกำหนดรหัสวิชา 
 
            -        
 
 
       ลำดับวิชา 
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  = 1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   = 2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี   = 3 
      หมวดวิทยานิพนธ5   = 4 
       
     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น    =1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    =2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   =3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     =4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต     =5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต     =6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต     =7 
 
                                          สาขาวิชาเรียนร}วม     =00 
         สาขาวิชาการจัดการ       =01 
         สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล      =02 
  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส    =01   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    =03 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  =02   สาขาวิชาการบัญช ี      =04 
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  =03   สาขาวิชาผูsประกอบการ        =05 
  คณะพยาบาลศาสตร5      =04   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5    =06 
  คณะวิศวกรรมศาสตร5      =05   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร5    =07    
  คณะเกษตรศาสตร5    =06   สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     =08   
  คณะวิทยาการจัดการ     =07 
  คณะแพทยศาสตร5   =08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  =09 
  คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี   =10 
  คณะศิลปศาสตร5   =11 
  บัณฑิตศึกษา   =12 

  

X X X X X X X X 
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3.1.4   แผนการศึกษา 

ป}การศึกษาท่ี  1 
ภาคการศึกษาต*น 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-014-127  การเปfนพลเมืองในยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
11-034-102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx    วิชาเลือกกลุGมวิชาคณิตศาสตร<      3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ                   
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

07-004-227 หลักการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
07-004-229 เศรษฐศาสตร<สร>างสรรค<       3(3-0-6)  
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ 

- 
   รวม            18(17-2-40) 

           
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-014-119 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
11-034-101   การใช>ภาษาไทย        3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx    วิชาเลือกกลุGมวิชาภาษา       3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

07-004-209   หลักการบัญชี        3(2-2-5)    
07-004-217 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ      3(2-2-5)  
07-004-230 พฤติกรรมผู>บริโภคยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ 

07-024-201 การจัดการผลิตภัณฑ<       3(2-2-5) 
07-024-205 หลักการเบ้ืองต>นของส่ือออนไลน<และการตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
 

    รวม             22(x-x-x)  
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ป}การศึกษาท่ี  2 
 

ภาคการศึกษาต*น 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
xx-xxx-xxx    วิชาเลือกกลุGมวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<    3(x-x-x) 
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

07-004-231 การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล         3(3-0-6) 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ 

07-024-202 การจัดการการต้ังราคาและงบประมาณ      3(2-2-5) 
07-024-206 การออกแบบเน้ือหาบนตลาดดิจิทัล     3(2-2-5) 
07-024-208 การสร>างตราสินค>ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล      3(2-2-5)  
 
     รวม             18(x-x-x) 

         
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา     หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
xx-xxx-xxx    วิชาเลือกกลุGมวิชาวิทยาศาสตร<      3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx    วิชาเลือกกลุGมวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<    3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

07-004-210 การภาษีอากร        3(3-0-6) 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ 

07-024-203 การกระจายสินค>าและชGองทางการตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
07-024-204 การส่ือสารทางการตลาดยุคดิจิทัลแบบบูรณาการ     3(2-2-5) 
07-024-207    ส่ือสร>างสรรค<ดิจิทัล       3(2-2-5) 
 
     รวม             18(x-x-x) 
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ป}การศึกษาท่ี  3 

 
ภาคการศึกษาต*น 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา     หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง)  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-034-104 การใช>ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

07-004-221 สถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 
07-004-233 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส<      3(3-0-6)  
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ  

07-024-212 กลยุทธ<การตลาดและการประยุกต<ศิลปะการรบ     3(2-2-5) 
07-024-213 แผนธุรกิจ        3(2-2-5) 
07-024-214 ผู>ประกอบการพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<     3(2-2-5) 
 
     รวม          18(14-8-32) 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

07-004-232 จริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการตลาดดิจิทัล    3(3-0-6) 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ  

07-024-211 โลจิสติกส<และโซGอุปทาน        3(3-0-6) 
07-024-215 วิจัยการตลาด        3(2-2-5) 
07-024-216 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล      2(0-4-5) 
07-024-217  การเตรียมความพร>อมสหกิจศึกษาและฝnกประสบการณ<วิชาชีพ  1(0-2-1) 
• กลุ̂มวิชาชีพเลือก       

xx-xxx-xxx    ………………………….       3(x-x-x) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx    ………………………….        3(x-x-x) 
 
     รวม             18(x-x-x) 
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ป}การศึกษาท่ี  4 

 
ภาคการศึกษาต*น 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

- 
หมวดวิชาเฉพาะ   
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ  
07-024-209  เคร่ืองมือและแอปพลิเคชันสำหรับผู>ประกอบการยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
07-024-210  การตลาดระหวGางประเทศ      3(2-2-5) 
• กลุ̂มวิชาชีพเลือก       
xx-xxx-xxx    ………………………….      3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx    ………………………….      3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
     xx-xxx-xxx    ………………………….       3(x-x-x) 
 

     รวม            15(x-x-x) 
    
ภาคการศึกษาปลาย (สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา       หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ  

07-024-220 สหกิจศึกษา         6(0-18-0) 
     รวม      6(0-18-0)
      
ภาคการศึกษาปลาย (สำหรับนักศึกษาฝ�กประสบการณOวิชาชีพ) 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา      หน̂วยกิต  (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด*วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุ̂มวิชาชีพบังคับ 

 07-024-218 โครงงานทางการตลาดดิจิทัล      3(0-6-3) 
07-024-219 การฝnกประสบการณ<วิชาชีพ       3(0-9-0) 

     รวม             6(0-15-3) 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ̂มวิชาภาษา 

11-034-101 การใช*ภาษาไทย        3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 
วิชาบังคับเรียนกJอน :  ไม̂มี 

                 การใช>ภาษาไทยอยGางถูกต>องเหมาะสม หลักการพูด การฟñง การอGาน และการเขียน เน>นฝnก 
ปฏิบัติเพ่ือการนำไปใช> 
  The use of correct and appropriate Thai language, and principles of speaking, 
listening, reading and writing that emphasize on the practice for application. 
 

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
 (English in Daily Life) 

วิชาบังคับเรียนกJอน :  ไม̂มี 
 การใช>ภาษาอังกฤษในการทักทายแนะนำบอกทิศทางพัฒนาทักษะการอGานและการเขียนใน

ชีวิตประจำวัน 
 The use of English in greeting, suggesting, giving direction and improving reading 

and writing in daily life. 
 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 
(Spoken English for Communication) 

วิชาบังคับเรียนกJอน :  ไม̂มี        
  การพัฒนาทักษะการฟñง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโอกาสตGางๆ ฝnกการ
สนทนาเปfนกลุGม 
  A course focusing on listening and speaking skills for communication in various 
situations through group work activities. 
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11-034-104 การใช*ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
  (Malay for Daily Life) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  การใช>ภาษามลายูกลางอยGางถูกต>องเหมาะสม หลักการพูด การฟñง การอGาน และการเขียน 
เน>นฝnกปฏิบัติเพ่ือการนำไปใช> 

          A course focusing on the use of correct and appropriate Malay language, and 
principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on the practice for 
application. 
   

11-034-105    ภาษาไทยร̂วมสมัย        3(3-0-6) 
(Contemporary Thai Language) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  การใช>ภาษาไทยรGวมสมัยในสังคมไทย เน>นการวิเคราะห<วิจารณ<การใช>ภาษาไทยในสังคม 
ปñจจุบันประเภทตGาง ๆ 
 The use of contemporary Thai language in Thai society emphasizing on critical 
analysis Thai language usage at the present day. 

 

11-034-108 การอ̂านและเขียนภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
(English Reading and Writing)  

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
                     หลักการและทักษะการอGาน เพิ่มพูนคำศัพท< เรียนรู>ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทของบท
อGานท่ีหลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข>อความส้ัน ๆ 
  The principles and skills of reading, learn new vocabularies and learn language 
and culture from different sources of printed media.  Writing skill development with short 
paragraph writing. 

 

11-034-109 การฟ|งและพูดภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
(English Listening and Speaking)  

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
หลักการและทักษะการฟñงและการพูดในหัวข>อท่ีใช>ในชีวิตประจำวัน การฟñงเพ่ือจับใจความ

สำคัญและรายละเอียด พัฒนาไวยากรณ<และสำนวนภาษาท่ีจำเปfนสำหรับการส่ือสาร 
  The principles and skills of listening and speaking for daily-life communication, 
focusing on fluency and listening comprehension. Grammar and expressions for 
communication. 
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11-034-110 การใช*ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          3(2-2-5) 
  (Academic English) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 การใช>ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ โดยมุGงเน>นให>ผู>เรียนมีทักษะการอGาน พูดและเขียนสรุป
เร่ืองท่ีอGานได> 
 The use of English language for academic purpose emphasizing on reading, 
speaking and writing summarization.   
 

11-034-231 ภาษาจีนเบ้ืองต*น       3(2-2-5) 
  (Basic Chinese) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  การใช>ทักษะพื้นฐานของภาษาจีน ได>แกG ระบบเสียง เน>นเรื่องการออกเสียง ต>องชัดเจนและ
ศึกษาสัญลักษณ<ท่ีใช>แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับท่ีใช>ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  A course focusing on the basic understanding of the Mandarin Chinese such as, 
correct pronunciation practice, and the study of Chinese symbols replacing Chinese sounds in 
accordance with the standard Chinese in China. 
 

 กลุ̂มวิชาสังคมศาสตรOและมนุษยศาสตรO 
11-014-112 โลกและเหตุการณOป|จจุบัน      3(3-0-6) 
  (World and Current Events) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

สถานการณ<โลกปñจจุบันและผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตGางด>านสังคม เศรษฐกิจ และ 
วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางแก>ไขความขัดแย>งทางสังคมเพื่อให>ผู>เรียนมีกระบวนการสร>างความรู>และคิด
วิเคราะห<ข>อมูลขGาวสารได>อยGางเปfนระบบ เพื่อสร>างความรู>ความเข>าใจเกี่ยวกับสถานการณ<โลกด>านตGาง ๆและ
เข>าใจบทบาทของตนเองที่มีตGอผู>อื ่นที่มีความแตกตGางทางด>านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สามารถประยุกต<ใช>ปรับปรุงแก>ไขปñญหาตGาง ๆ ระดับท>องถ่ิน ระดับชาติตGอไป 
       C urrent world situations and impacts of differences in society, economy and 
culture as well as resolving social conflicts in order to create the process of learning and to 
analyze information systematically.  Including to understand the variety of global issues and 
understand the roles based on differences in society, economy, politics and culture. Applying 
the problem solutions to local and nation.  
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11-014-116 มนุษยOกับส่ิงแวดล*อม          3(3-0-6) 
  (Man and Environment)   
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี  

ความสัมพันธ<ระหวGางมนุษย<กับส่ิงแวดล>อม ระบบนิเวศ วิกฤตการณ<ส่ิงแวดล>อม ภาวะโลกร>อน 
สาเหตุ ผลกระทบ และการแก>ไขปñญหาส่ิงแวดล>อม การสร>างจริยธรรมและจิตสำนึกทางส่ิงแวดล>อม 

The relationship between man and the environment, ecosystem, environmental 
problems and global warming. Environmental problems; cause, effects and solving methods. 
Building of environmental awareness and participation in sustainable environmental 
management. 
 

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
(Law in Daily Life) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความรู>เบ้ืองต>นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป และกฎหมายอิสลาม  กฎหมายท่ีเก่ียวข>องกับสิทธิ 

มนุษยชน และการคุ>มครองผู>บริโภค เพ่ือให>สามารถอยูGรGวมกันในสังคมได>อยGางมีความสุข 
                  General principles of civil law and Islamic regulations on human rights and human 
protection rights in order to understand democratic solutions in society. 
 

11-014-122 ความงดงามแห̂งชีวิต          3(3-0-6) 
  (Beauty of Life)  
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี  
          ความสัมพันธ<ระหวGางมนุษย<กับคุณคGาและความงามทGามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เน>นที่การรับรู>คุณคGา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ<ของมนุษย< รับรู>และเรียนรู>เกี่ยวกับ
คุณคGาและความงามในด>านตGาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย< เชGน ชีวิตกับความงามในด>านศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย< 
 The relationship between man and aesthetics amidst the diversity of culture. It 
is concerned with the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and 
value. Understanding and learning about the beauty of life, artwork, music and literature, as 
well as the cultural and natural environments. 
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11-014-127  การเปcนพลเมืองในยุคดิจิทัล        3 (3-0-6) 
  (Citizenship in the Digital Age) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี 

               การเปfนพลเมืองที่มีความสามารถในการใช>อินเทอร<เน็ตในการบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน    
รู>ผิดรู>ถูกและรู>เทGาทันเหตุการณ<ตGาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปñจจุบัน  การใช>เทคโนโลยีดิจิทัลได>อยGางเหมาะสม     
มีความรับผิดชอบ เรียนรู>ท่ีจะใช>เทคโนโลยีอยGางชาญฉลาด และปลอดภัย 
        Citizenship with the abilities to use the internet to manage,self-control, direct, 
be aware of the right as well as the bad , and  realise the real world situation. Furthermore, 
using and learning digital technologies wisely and safely with responsibility. 
 

 กลุ̂มวิชามนุษยศาสตรO 
11-024-109    การพูดเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 

(Social Speaking) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
                 หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคมในโอกาสตGาง ๆ ท้ังโอกาสพิธีการและไมGเปfนพิธีการ 
                 Principle and technique of social speaking in various occasion; formal and informal. 
 

11-024-110    การค*นคว*าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ   3(2-2-5) 
(Information Searching and Academic Writing) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
                 แหลGงทรัพยากรสารสนเทศ  การค>นคว>าและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห<  
และสังเคราะห<ข>อมูล  การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ>างอิงในงานวิชาการ 
                 A source of information resources, information resources, seeking and gathering 
information, recording to analyze and synthesis the information, compiling academic work and 
writing references.   
 

11-024-114 ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  (Philosophy Religions and Thai culture) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 แนวคิดและวิธีคิดทางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะแนวคิดของศาสนาตGางๆ ท่ี
ประชาชนสGวนใหญGนับถือ ทฤษฎีทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของศาสนา การนำหลัก  คำสอนของศาสนาไป
ประยุกต<ในการดำเนินชีวิตเพื่อให>สามารถอยูGรGวมกันได>อยGางมีความสุข โลกทัศน< ระบบ โครงสร>างทางสังคม 
และวัฒนธรรมไทย ท่ีมีอิทธิพลตGอวิถีชีวิตไทย และการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 
 Ideas and concepts of Western and Eastern philosophies, characteristic 
concepts of majority religious, spiritual theory based on the concept of religion.  Applying the 
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religion doctrine to living for peaceful life. Worldview, system, social structure and Thai culture 
influencing the way of Thai living and changes in Thai society. 
 

11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค*นคว*าและการเขียนงานทางวิชาการ  3(2-2-5) 
  (Information for Study Skill and Academic Writing) 
  แหลGงทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การค>นคว>าและรวบรวมสารสนเทศ การ
บันทึกเพื่อวิเคราะห<และสังเคราะห<ข>อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอ>างอิงในงาน
วิชาการ 
   A source of information resources, information resources, seeking and gathering 
information, recording to analyse and synthesise the information, compiling academic work 
and writing references. 
 

 กลุ̂มวิชาวิทยาศาสตรOและคณิตศาสตรO 
10-024-303 ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน       3(1-4-4) 
 (Digital Technology in Daily Life)  
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี 
 องค<ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใช>เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูGใน
ปñจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร< และบริการบนอินเทอร<เน็ต มาใช>ให>เกิดประโยชน<ในการปฏิบัติงานและการ
ทำงานรGวมกัน หรือใช>เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานให>มีประสิทธิภาพ 
 The components of digital technology, skill in using digital equipment in the 
present day, computer programs and service on the internet to be useful for operations and 
collaboration or use to effectively improve working process. 
 

10-034-103    คณิตศาสตรOในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 เซต ตรรกศาสตร<เบื้องต>น ความนGาจะเปfน สถิติเบื ้องต>น ลอการิทึม เมตริก ลิมิต ความ
ตGอเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ< การจัดลำดับหมวดหมูGและอนุกรมของจำนวนจริง และการ
ประยุกต<ใช>คณิตศาสตร<ในชีวิตประจำวัน 
 Basic of set and logic, possibility, basic of statistic, logarithm, matrix, limit, 
continuity, differential and derivative, sequence and series of real number, and application of 
mathematics in daily life. 
 
 
  



31 

 

 
 

10-034-106    สถิติ         3(3-0-6) 
(Statistics) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 ความรู>พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ  ทฤษฎีความนGาจะเปfน  ตัวแปรสุGม และการแจกแจงตัวแปรสุGม 
การประมาณคGา  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห<  การถดถอย  และสหสัมพันธ< การวิเคราะห<ความ
แปรปรวน 
 Basic knowledge of statistics, theory of probability, random variable and 
distribution, estimation, hypothesis testing, correlation and regression analysis, and analysis of 
variance. 
 

10-064-107 วิทยาศาสตรOในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
 (Science in Daily Life) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  แหลGงพลังงานไฟฟùา การผลิตพลังงานไฟฟùา หลักการทำงานของเครื ่องใช>ไฟฟùาในบ>าน 
พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะตGางๆ ในรGางกายมนุษย< พันธุกรรม จุลินทรีย<ที่เกี่ยวข>อง
กับอาหาร  การเปfนพิษของอาหาร การใช>ประโยชน<จากจุลินทรีย<ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ<อุตสาหกรรมเพื่อการเก็บรักษาและการขนสGง สารเคมีที่ใช>ใน
ชีวิตประจำวันและในสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล>อม 
  Sources of electrical power, power generation, principles of home appliances 
operation, energy for the living, human organ system, genetics, food microbial, food poisoning 
utilization of industrial microorganisms, management of agricultural and industrial products, 
industrial packaging for storage and transportation, chemicals used in daily life and in the 
office, natural resources and environment. 
 

10-064-117 มนุษยOกับวิทยาศาสตรOชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Human and Biological Science) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 โครงสร>างที่เปfนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  กฎเกณฑ<ที่ครอบคลุมเรื่องพันธุศาสตร<  ได>แกG  เซลล<  
โครโมโซม  กฎของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย<ทั้งที่สัมพันธ<กับเพศ  และไมGสัมพันธ<กับเพศ  
DNA  RNA  หมูGเลือด  การกลายพันธุ<  ประโยชน<ของพันธุศาสตร<  วิวัฒนาการของพืช  สัตว<  และมนุษย<  
ระบบนิเวศภาคพ้ืนทวีป  ระบบนิเวศภาคพ้ืนน้ำ  วัฏจักรท่ีมีในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ<ของส่ิงมีชีวิต  สารเคมี
ท่ีเก่ียวข>องกับชีวิต  ภาวะมลพิษ  ส่ิงแวดล>อม  การปùองกันควบคุมตลอดจนการแก>ไขภาวะมลพิษ 
 The basic structure of life.  The rules covering genetics which are cells, 
chromosomes, Medel’s law, human genetics related or not related to gender, DNA, RNA, blood 
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group, mutation, the benefits of genetics, evolution of plants, animals and humans, 
continental supervision system. Terrestrial ecosystems, ecological cycles, relationship of living 
things, life- related chemicals, environment pollution, prevention and solved of pollution 
problem. 
 

10-064-118  วิทยาศาสตรOเทคโนโลยี  และสังคม        3(3-0-6) 
 (Science Technology and Society) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 ความก>าวหน>าด>านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล>อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีตGอสุขภาพ สิ่งแวดล>อมและสังคม การใช>วิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยีตGอการพัฒนาสังคม การปùองกันแก>ไขปñญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี 
 Advances in science and technology, change in social ecology and environment, 
impact of science and technology on health, environment and society, application of science 
and technology to the development of society, prevent and solve social problems causing 
from science and technology 
 

10-064-119  วิทยาศาสตรOกับโลกสีเขียว           3(3-0-6) 
 (Science and Green World) 

วิชาบังคับเรียนกJอน: ไม̂มี 
 ความรู>ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตGอสังคมและสิ่งแวดล>อม ความสัมพันธ<

ระหวGางวิทยาศาสตร<กับสิ่งแวดล>อม การมีสGวนรGวมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม การ
สGงเสริมและการบำรุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล>อม ตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 Knowledge of science and technology affecting society and environment, relationship 
between science and environment, participation in natural energy and enviromental management, 
promotion and quality maintenance of natural resources and environment in accordance with the 
principles of sustainable development 
 

 กลุ̂มวิชาพลศึกษา 
11-014-119 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  ความมุGงหมาย คุณคGา และประโยชน<ของการออกกำลังกาย สรีระวิทยา การออก   กำลังกาย 
การเสริมสร>าง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ<และรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือ
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สุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการนำไปใช>เพื่อให>เกิดประโยชน<ตGอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     A health education course focusing on purposes, values and benefits of 
physical exercise, physiology, health promotions and physical fitness testing, regulations and 
types of activities that suit learners’  physicality, and an application in order to develop the 
quality of life. 
 

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ̂มวิชาชีพพ้ืนฐานวิชาชีพ 33  หน̂วยกิต    

07-004-209   หลักการบัญชี        3(2-2-5)     
(Principles of Accounting)  

รายวิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี      
ความหมาย และวัตถุประสงค<ของการบัญชี ประโยชน<ของข>อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด

สำหรับการรายงานทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ หลักการและวิธีการบัญชีตามวงจรการบัญชีสำหรับกิจการซ้ือ
ขายสินค>าและกิจการบริการ การจัดทำและนำเสนองบการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
  Definitions and objective of accounting; the use of accounting data; conceptual 
framework of financial reporting; business model; form of business; principles and methods of 
accounting for the trading business and services  business; preparation and presentation of 
financial statements; code of ethics for professional accountants 
 

07-004-210 การภาษีอากร         3(3-0-6) 
(Taxation) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ศ ึกษาระบบภาษีอากรของประเทศไทย  หล ักการจ ัดเก ็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร  หลักเกณฑ<และวิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร เชGน ภาษีเงินได>บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได>
นิติบุคคล ภาษีมูลคGาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป±  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข>องกับการดำเนินธุรกิจ 
  Study of Thai taxation system; collection of duties and taxes under the 
Revenue Code; criteria and assesment method: personal income tax, corporate income tax, 
VAT, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise tax and taxes related to business 
operation 
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07-004-217 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
(Application  Software  Package  for Business) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  การใช>โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินธุรกิจ โดยเน>นใช>โปรแกรมในการจัดการเอกสาร 
โปรแกรมเพื ่อการวิเคราะห<ข>อมูล โปรแกรมการนำเสนอผลงานด>วยคอมพิวเตอร<สื ่อผสม และการใช>
คอมพิวเตอร<เพ่ือการผลิตส่ือประเภทตGาง ๆ การสืบค>นข>อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานธุรกิจด>วยคอมพิวเตอร< 

The use of application software package for business by emphasizing on 
utilization of word processing program, data analysis program, visualize presentation program 
and implementation of computer for creating various media; technology data searching for 
business development with computer 

 

07-004-221 สถิติธุรกิจ         3(2-2-5) 
  (Business Statistics) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไมมี     

ความรู>และการประยุกต<ใช>ความรู>ทางสถิติกับปñญหาทางธุรกิจ โดยมีเน้ือหาเก่ียวข>องกับความ
นGาจะเปfน การแจกแจงตัวแปรสุGม การประมาณคGาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห<ความแปรปรวน
และการตัดสินใจภายใต>ความไมGแนGนอน การวิเคราะห<การถดถอยและสหสัมพันธ< การวิเคราะห<อนุกรมเวลา
และการใช>โปรแกรมวิเคราะห<ทางสถิติ 
  Knowledge and statiscal knowledge application with business issues relating 
to probability; random variable distribution; estimation; and hypotheses testing; analysis of 
variance and decision under the uncertainty; regression and correlation analysis; time series 
analysis and using of statistical program 

 

07-004-227 หลักการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
(Principles of Bussiness Management in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผนการจัดองค<การ การชักนำและการ

ควบคุม รูปแบบการจัดการธุรกิจสมัยใหมG สภาพแวดล>อมทางธุรกิจที ่มีผลกระทบตGอการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล บทบาทและหน>าที่ทางการจัดการข>อมูลทางอินเทอร<เน็ตในธุรกิจดิจิทัล จริยธรรมทางธรุกิจและความ
รับผิดชอบตGอสังคมขององค<กรธุรกิจดิจิทัล 

Concepts and evolution of management; p l a n n i n g  o f  organization 
management; persuasion and controls; modern business management model; business 
environment affecting digital business management; roles and functions of internet 
information in digital business; business ethics and digital coporate social responsibility 
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07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
(Principles of Marketing in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความหมายและความสำคัญของการตลาดดิจิทัล  สภาพแวดล>อมทางการตลาด แรงจูงใจและ

พฤติกรรมผู>บริโภค สGวนประสมทางการตลาด การแบGงสGวนตลาด การเลือกตลาดเปùาหมายและการวาง
ตำแหนGงผลิตภัณฑ<และการจัดการการสืบค>นข>อมูลโดยมุ Gงเน>นการดําเนินการตลาดแบบดิจิทัล และ
จรรยาบรรณทางการตลาด 

Definitions  a nd  importance of digital marketing; market environment; motive 
and consumer behavior; marketing mix; market segmentation; target market selection; product 
positioning and information browsing that focus on digital market operation and marketing 
ethics 

 

07-004-229 เศรษฐศาสตรOสร*างสรรคO       3(3-0-6) 
(Creative Economic) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
 ความรู>ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร< การกำหนดอุปสงค< อุปทาน และดุลยภาพของตลาด 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู>บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต>นทุนการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
รายได>ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง  การค>าระหวGางประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ การบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร>างสรรค<งาน (Creativity) สั ่งสมความรู >ของสังคม (Wisdom) และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมG (Technology and Innovation)  โดยประยุกต<ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร<ใน
ธุรกิจดิจิทัล  

General knowledge of economic; determination of demand, supply and 
market equilibrium; theories and principles relating to consumer behavior; theory of 
production; cost of production; market economic systems; national income; monetary policy; 
fiscal policy; international trade; economic cycle; integration of sufficiency economy 
philosophy; generate creativity work, accumulate social wisdom and technoloy/modern 
innovation by applying economic theories in digital business.  

 

07-004-230 พฤติกรรมผู*บริโภคยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
(Consumer Behavior in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล 
ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู>บริโภคยุคดิจิทัล  กระบวนการเรียนรู >และ

ทัศนคติของผู>บริโภค ปñจจัยที่มีอิทธิพลตGอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ปñจจัยสGวนบุคคลและปñจจัยภายนอกที่มีผล
ตGอการตัดสินใจซ้ือ การวิเคราะห<พฤติกรรมผู>บริโภคในยุคดิจิทัล 
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Definitions and importance of consumer behavior in digital age; learning theory 
and consumers’ perception; factors that affect purchasing decision process; internal and 
external factors that affect purchasing decision; analysis of consumer behavior in digital age  
 

07-004-231 การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
(Business Finance in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  ความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาทหน>าที ่ของฝ¥ายการเงิน 
โครงสร>างทางการเงิน และการภาษีอากร การวิเคราะห<การเงินในรูปแบบตGางๆ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
การพยากรณ<และการควบคุมทางการเงิน หลักเกณฑ<การบริหารทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพย<ถาวร 
รายงานทางการเง ิน ว ิธ ีการจัดหาเง ินทุนของธุรกิจ ธนาคารดิจ ิท ัล (Digital Banking) ธ ุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส< (e-Payment) การบริหารความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจยุคดิจิทัล  
  Definitions and importance of business finance; scope, roles and functions of 
financial department; financial structure and taxation; financial analysis; financial forecast and 
control; criterion of working capital management; fixed asset investment; financial report; 
sources of finance; digital banking; electronic transaction; financial risk management for digital 
business 
 

07-004-232 จริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือการตลาดดิจิทัล    3(3-0-6) 
  (Ethics and Code of Conduct for Digital Marketing) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี  
  ปรัชญา แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมสำหรับนักการตลาด จรรยาบรรณ
สำหรับนักการตลาดขององค<กรภายในประเทศและระดับประเทศ กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของนักการตลาดยุคดิจิทัล การฝnกวิเคราะห<กรณีศึกษา 
  Philosophy,  concepts and theory relating to ethics; ethics for marketer; code 
of conduct for marketer of national and international organization; case study relating to 
digital marketing ethics and code of conduct; analysis of case study practice 
 

07-004-233 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกสO     3(3-0-6) 
(Business Laws and Electronic Laws) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพGงและพาณิชย<ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   

เอกเทศสัญญาที่สำคัญ เชGน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชGาทรัพย< สัญญากู>ยืม ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ 
กฎหมายทรัพย<สินทางปñญญา และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Laws)  การทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส< กฎหมายธุรกิจพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<   
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Legal principles and practice of civil and commerial law relating to business; 
important contracts such as sales contracts, property contracts, loan agreements, guarantee, 
mortgage and pawn; intellectual property law and information law; electronic transaction; 
electornic commerce law 

 

2) กลุ̂มวิชาชีพบังคับ  54  หน̂วยกิต  
07-024-201 การจัดการผลิตภัณฑO        3(2-2-5) 

(Product Management) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล  

ความหมายและความสำคัญของการจัดการผลิตภัณฑ< บทบาทหน>าที่และขอบเขต ความ
รับผิดชอบของผู>บริหารผลิตภัณฑ< การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ< นโยบายและกลยุทธ<สGวนประสม
ผลิตภัณฑ< สายผลิตภัณฑ< วงจรชีวิตผลิตภัณฑ<และกลยุทธ<การพัฒนาผลิตภัณฑ<ใหมG นโยบายและกลยุทธ<บรรจุ
ภัณฑ<และปùายฉลาก นวัตกรรมสร>างสรรค<ผลิตภัณฑ<และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับผลิตภัณฑ< 
  Definitions and importance of product management; roles and functions of the 
product manager; decision making of product management; policies and,  p a c k a g i n g  a nd 
labelling strategies; product lines; product life cycle; product development strategies; policies 
and strategies of packaging and labelling; product innovation and financial sources managment 
for product 
 

07-024-202 การจัดการการต้ังราคาและงบประมาณ      3(2-2-5) 
(Pricing and Budgeting Management) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล   
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธ<ด>านราคาแบบดิจิทัล นโยบายในการต้ัง

ราคา การวิเคราะห<สภาพแวดล>อมทางการแขGงขันเพื่อสร>างความพึงพอใจสูงสุดให>กับผู>บริโภค และสร>างความ
ได>เปรียบทางการแขGงขัน พยากรณ<ความต>องการทางการตลาด ตลอดจนการทำงบประมาณ คGาใช>จGายทาง
การตลาด การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน  

Concepts relating to digital pricing management and strategic planning, pricing 
policy at the level of both manufacturer and distributor; analysis of the competitive 
environment in order to create maximum consumer satisfaction and creating a competitive 
advantage; study of methods to forecast market demand; as well as budgeting, marketing 
costs, monitoring, and evaluation of operations 
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07-024-203 การกระจายสินค*าและช̂องทางการตลาดดิจิทัล     3(2-2-5) 
(Digital Distribution and Channels) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล  
ความหมายและความสำคัญของการกระจายสินค>าและชGองทางการตลาด สภาพแวดล>อมท่ีสGงผล

กระทบตGอชGองทางการตลาดดิจิทัล การวางแผนโครงสร>างของชGองทางการ การจัดจำหนGาย การจัดการหGวงโซG
อุปทาน การพยากรณ<และการบริหารคำสั่งซื้อ การบริหารการจัดสGง การบริหารสินค>าคงคลัง คลังสินค>า ศูนย<
กระจายสินค>า ตลอดจนศึกษาถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช>ในระบบการกระจายสินค>า  
  Definitions and importance of distribution and channels; environment affecting 
digital channels; structural planning of distribution; supply chain management; forecasting 
and order management; delivery management; inventory management; warehouse; 
distribution centres; as well as the study of information technology systems used in 
distribution systems   
 

07-024-204 การส่ือสารทางการยุคตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ     3(2-2-5) 
(Integrated Marketing Communication in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล 
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด วิเคราะห<แนวคิดด>านการสื ่อสาร

การตลาดดิจิทัลที่มีพัฒนาการมาจากการสื่อสารการตลาดดั้งเดิม ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดกับ
สGวนประสมทางการตลาด ความสัมพันธ<ระหวGางการสื่อสารทางการตลาดกับการบริหารกลยุทธ<ทางการตลาด
ยุคดิจิทัล สGวนประสมการสGงเสริมการตลาด ซึ ่งประกอบด>วยการโฆษณา การสGงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ< การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง โดยประยุกต<ใช>เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

Definitions and importance of marketing communication; concept analysis of   
tranditional marketing communication evalution; importance of marketing communication to 
marketing mix; relationship between marketing communications and management of digital 
marketing strategies; marketing mix consisting of advertising, sales promotion, public relations, 
personal selling staff and direct marketing by application of digital technology tools 
 

07-024-205 หลักการเบ้ืองต*นของส่ือออนไลนOและการตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 
(Essentials of Social Media & Digital Marketing) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
หลักการเบื้องต>นสื่อสังคมออนไลน<ที่ใช>ในการติดตGอสื่อสารกับลูกค>าเพื่อการตลาดดิจิทัล เชGน 

เฟซบุµก ยูทูป อินสตาแกรม และกูเกิลพลัส การจัดอันดับเว็บไซต< การทำเอสอีโอ (SEO) เอสอีเอ็ม (SEM) การ
จัดการฐานข>อมูลลูกค>า การประสานการใช>เครื่องมือดิจิทัลเข>าไปในแตGละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด
ดิจิทัล และการตลาดออนไลน<ในอนาคต  
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Essentials of social media used in digital marketing communication with 
consumer such as Facebook YouTube Instagram and GooglePlus; website ranking; search 
engine optimization (SEO); search engine marketing (SEM); consumer database management; 
syncronization of digital tools and each of digital marketing activity process; and the future of 
online market 

 

07-024-206 การออกแบบเน้ือหาบนตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 
                    (Digital Marketing Content and Design) 
วิชาบังคับเรียนกJอน :  ไม̂มี 

ขั้นตอนการออกแบบเนื้อหาการตลาด การสร>างแผนกลยุทธ<การตลาดด>วยเนื้อหาดิจิทัล 
(Digital Content) และการวัดผลความสำเร็จพัฒนาและรวบรวมเนื้อหาชิ้นงานเพื่อให>เกิดการสGงตGอเนื้อหา 
(Viral Content) ใช>ประโยชน<จากการทำโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน< เพื่อให>เกิดการกระจายเผยแพรGไปยัง
ชGองทางสื่อสังคมและเว็บไซต< วิธีสร>างสรรค<แคมเปญขยายกลุGมเปùาหมายบนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดขายการรับรู>
ในตัวแบรนด<สินค>าด>วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส< และการประเมินผลจากส่ือดิจิทัล 

Process of marketing content design; creating strategic marketing plans using 
digital content and measuring success; content development and compilation to create viral 
content; utilization of online social media advertising to be distributed across social media 
channels and websites; methods of creating campaigns to expand target audience on social 
media in order to increase sales and brand awareness through electronic tools; and digital 
media result evaluation 

 

07-024-207 ส่ือสร*างสรรคOดิจิทัล       3(2-2-5) 
                   (Creative Digital Media) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  องค<ประกอบและรูปแบบของสื่อดิจิทัล หลักการและกระบวนการคิดสื่อสร>างสรรค< เพื่อผลิต
งานสร>างสรรค<บนสื่อดิจิทัล เทคนิคการสร>างสรรค<สื ่อมัลติมีเดีย ตามแนวคิดเนื้อหาและการออกแบบให>
สอดคล>องกับวัตถุประสงค<ของธุรกิจ  
  Key elements  and formats  of digital media ;  principles and creative media 
thinking process to produce creative work on digital media; techniques to create multimedia 
accordance to content concepts and design consistent with the business objectives 
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07-024-208 การสร*างตราสินค*ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล      3(2-2-5)  
(Brand Building in Digital Economy) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-024-201  การจัดการผลิตภัณฑO 
แนวคิด และทฤษฎีการสร>างตราสินค>า การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบตราสินค>า 

กระบวนการพัฒนาตราสินค>า สร>างการรับรู>ตราสินค>า วิเคราะห<โอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขGงขัน การประยุกต<ใช>เทคโนโลยีสมัยใหมG และบูรณาการองค<ความรู>ด>านการตลาดดิจิทัล 
  Concepts and branding theory; defining concepts of branding design; branding 
development process; brand awareness; market opportunity analysis to increase 
competitiveness; application of modern technology and digital marketing knowledge 
integration 
 

07-024-209 เคร่ืองมือและแอปพลิเคชันสำหรับผู*ประกอบการยุคดิจิทัล    3(2-2-5)  
(Tools and Applications for Entrepreneur in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  แนวคิดและความสำคัญของดิจิทัลแพลตฟอร<มที ่มีความทันสมัย การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข>อมูล การวิเคราะห<หาแนวโน>มพฤติกรรมผู>บริโภค และการสร>างกลยุทธ<ทางด>านการตลาดที่มี
ความเหมาะสมตGอกลุGมลูกค>าท่ีคาดหวัง 
  Concepts and importance of modern digital platform; information collection 
and analysis; consumer behavior trend analysis; and create appropriate marketing strategies 
for potential customers 
 

07-024-210 การตลาดระหว̂างประเทศ       3(2-2-5)  
(International Marketing)  

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความรู>เบื ้องต>นเกี่ยวกับการค>าระหวGางประเทศ ความรู>ทั ่วไปเกี่ยวกับการตลาดระหวGาง

ประเทศ ขอบเขต และสภาพแวดล>อมในการค>าระหวGางประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดระหวGางประเทศ การ
พัฒนาสGวนผสมทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ<ตลาดระหวGางประเทศ การจัดองค<กรการค>าระหวGางประเทศ 
การสGงเสริมโดยรัฐบาล และการตกลงรGวมกันทางการค>าระหวGางประเทศ 

Principles of international trading; general knowledge relating to international 
marketing; scopes and international trade environment; decision making of international 
market selection; marketing mix development; international market strategies planning; 
international organization management; government promotion and international trade 
agreement 
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07-024-211 โลจิสติกสOและโซ̂อุปทาน       3(3-0-6)  
  (Logistic and Supply Chain)  
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส<และโซGอุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกส< และโซG
อุปทานตGอเศรษฐกิจและองค<กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกส<ที่มีตGอโซGอุปทาน กิจกรรมในระบบโลจิ
สติกส< ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข>อง และแนวโน>มของโลจิสติกส<ตGอระบบเศรษฐกิจ 
  Definitions and principles of logistic and supply chain management; importance 
of logistic and supply chain on economic and organization; roles of logistics industry towards 
supply chain;  logistic system activities;  related information systems and trend of logistics on 
the economic 
 

07-024-212 กลยุทธOการตลาดและการประยุกตOศิลปะการรบ     3(2-2-5) 
(Marketing Strategies and the Applications of Art of War) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
กลยุทธ<ที่มีความสำคัญตGอความสำเร็จของธุรกิจ กำหนดกลยุทธ<การตลาดดิจิทัล การกำหนด 

แผนการตลาด การวิเคราะห<การพัฒนาและประยุกต<ใช>กลยุทธ<ศิลปะการรบให>สอดคล>องกับการดำเนินธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล และปรับใช>ยุทธวิธีที่เหมาะสมในสถานการณ<ตGางๆ การศึกษากระบวนการในการกำหนดกลยุทธ<
การตลาดดิจิทัล การดำเนินกลยุทธ<ในทางปฎิบัติรวมทั ้งการตรวจสอบและประเมินผลโดยเรียนรู>ผGาน
กรณีศึกษา  

Important strategies to business success; formulate digital marketing strategies; 
formulation of marketing plan;  development analysis and apply relavant art of war strategies 
to business operation in digital age and adapt appropiate tactic to different situations; study 
of the process of formulating digital marketing strategies; learning the implementation of 
strategies including monitoring and learning outcome assessment via case studies 
 

07-024-213 แผนธุรกิจ         3(2-2-5) 
(Business Plan) 

วิชาบังคับเรียนกJอน :  ไม̂มี 
ความสำคัญของแผนธุรกิจ การสร>างสรรค<แนวคิดในการสร>างธุรกิจใหมG องค<ประกอบท่ีสำคัญ

ของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห<สถานการณ<ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต 
แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย< แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน การจัดหาแหลGงเงินทุน การประเมินความเปfนไปได>
ของแผนธุรกิจโดยเน>นการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจจริง 

 Importance of a business plan; creation of new business concept; important 
elements for business plan;  business plan writing;  business situation analysis;  SWOT analysis; 
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marketing plan; production plan; human resource management plan; financial plan; contingency plan; 
capital sources; business plan feasibility assessment by emphazing on actual business plan writing 
and presentation 

 

07-024-214 ผู*ประกอบการพาณิชยOอิเล็กทรอนิกสO     3(2-2-5)  
(Electronic Commerce Entrepreneurs) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความหมายและความสำคัญของการดำเนินธุรกิจพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส< แนวโน>มการทำธุรกิจ

พาณิชย<อิเล็กทรอนิกส<ในปñจจุบันและอนาคต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขGายมาใช>เปfน
เครื่องมือในการทำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนการขายสินค>า 
การประชาสัมพันธ< ระบบการซ้ือขาย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส< รูปแบบการแขGงขัน ระบบความปลอดภัยและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข>องกับการประกอบการพาณิชย<อิเล็กทรอนิกส< และความรับผิดชอบตGอสังคม 

Definitions and importance of electronic commerce operation; current and 
future trends of electronic commerce opertations; implementation of information technology 
and network system as operation tools; changes of business format and process; product 
selling plan; public relation; trading system; electronic transaction; competitive format; 
security system and laws relating to electronic commerce operation; and social responsibility 
 

07-024-215 วิจัยการตลาด        3(2-2-5) 
(Marketing Research) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-221 สถิติธุรกิจ 
 บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย

การตลาด การออกแบบการวิจัย ประเภทของข>อมูลและแหลGงข>อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยตลาด 
การสุGมตัวอยGาง การวิเคราะห<ข>อมูล การเสนอผลงานวิจัย  

 R oles  and importance of marketing research i n  business decision making; 
process of digital marketing research; research design; types of information and data sources; 
techniques and tools in marketing research; sampling; data analysis; presentation of research 
results 
 

07-024-216 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล       2(0-4-5) 
(Seminar in Digital Marketing) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล 
  การประยุกต<ใช>แนวคิดการตลาดดิจิทัล วิเคราะห<ปñญหาการดำเนินงานด>านการตลาดดิจิทัล 
ข>อเสนอแนะ วิธีการแก>ปñญหา หัวข>อรGวมสมัยทางการตลาดดิจิทัล การเตรียมความพร>อมสำหรับนักการตลาด
ยุคดิจิทัล และการเจรจาตGอรองทางธุรกิจ  
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  Application of digital marketing concepts; problem analysis of digital marketing 
operation; suggestion; problem solving method; digital marketing current topics; digital 
marketer preparation and business negotiation 
  

07-024-217 การเตรียมความพร*อมสหกิจศึกษาและฝ�กประสบการณOวิชาชีพ  1(0-2-1) 
  (Preparation for Cooperative Education and Professional Experience) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา การฝnกประสบการณ<วิชาชีพ ระเบียบข>อปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข>องในการเตรียมความพร>อมในการทำงานรGวมกับผู>รGวมงาน การพัฒนานักศึกษาให>มีความรู> ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จริยธรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพ 
และมนุษย<สัมพันธ< เทคนิคในการสมัครงาน ความรู>พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไป
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตGละสาชาวิชา เชGน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ< การทำงานเปfนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
  Principles, concepts and process of cooperative education and field 
experience; rules and regulations related to working with colleague; knowledge management; 
appropriate skills, attitude and criterion to profession; profession ethics; communication; 
personality and human relation; job application technique; basic knowledge of performance 
in workplace for self-development according to each of professional autonomy such as 
personality development, English language skill, information technology, communication, 
human relation, teamwork and quality management system in workplace; as well as report 
writing and academic presentation technique 

 

07-024-218 โครงงานทางการตลาดดิจิทัล      3(0-6-3) 
  (Digital Marketing Project) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : เปcนนักศึกษาป}การศึกษาสุดท*าย 
  การจัดทำโครงงานทางการตลาดดิจิทัล ออกแบบและวางแผนการดำเนินการ โดยการบูรณา
การความรู>ตามแนววิชาชีพที่ได>ศึกษามา สร>างผลิตภัณฑ<ใหมGโดยใช>ความคิดสร>างสรรค< ให>เกิดประโยชน<ตGอการ
นำไปประยุกต<ใช>ในการทำงาน  พร>อมจัดหาชGองทางการจัดจำหนGายโดยผGานแพลตฟอร<มหรือนิทรรศการจัด
แสดงสินค>าท่ีเหมาะสม  และนำเสนอผลงานตGอคณะกรรมการกGอนสำเร็จการศึกษา 
  Composs a digital marketing project; designing and planning operation by 
intergration of professional knowledge acquired; create new creative product by using ideation 
that benefit the application of work; distribution channel via appropriate platform or exhibition; 
and present the results to the committee prior graduation 
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07-024-219 การฝ�กประสบการณOวิชาชีพ      3(0-9-0) 
(Practice for Professional Experience) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-024-217 การเตรียมความพร*อมสหกิจศึกษาและฝ�กประสบการณOวิชาชีพ 
การฝnกประสบการณ<วิชาชีพการตลาดดิจิทัลในองค<กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ

หนGวยงานที่เกี่ยวข>อง โดยเน>นทักษะการใช>งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข>องกับวิชาชีพ เพื่อบูรณาการ
องค<ความรู>และสามารถนำประสบการณ<ไปใช>ในการทำงานได>จริงในอนาคต 

Professional digital marketing experience practice in government organizations, 
state enterprises, private enterprises or related agencies by emphasizing on the use of digital 
technology tools skills; to integrate the knowledge and able to implement the experiences 
in future work 

 

07-024-220 สหกิจศึกษา        6(0-18-0) 
(Cooperative Education) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-024-217 การเตรียมความพร*อมสหกิจศึกษาและฝ�กประสบการณOวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร>าง

ให>นักศึกษามีความพร>อมด>านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานอยGางมีหลักการและเปfนระบบ นักศึกษาจะต>องมี
ช่ัวโมงการทํางานอยGางเต็มเวลารวมแล>วไมGน>อยกวGา 16 สัปดาห< หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผล
การทํางานจากอาจารย<ที่ปรึกษารGวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาต>องจดบันทึกความก>าวหน>าในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน พร>อมกับศึกษาประเด็นปñญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนว
ทางการแก>ไขโดยผGานโครงงานและนําเสนอโครงงานตGอคณะกรรมการเม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงาน 

Real-life practice by becoming a temporary employee in organization to 
enhance students’ professional readiness through structured practice; students must work 
full-time for not less than 15 weeks or 1 semester; including work evaluation by their advior 
and workplace; students must record their progess during the internship including 
performance report; as well as studying the issues occured and present the solution via 
project; and present the project to the committee at the end of the internship 
 

กลุ?มวิชาชีพเลือก   
กลุ̂มวิชาการตลาดการเกษตร 
07-024-221 การจัดการการตลาดสินค*าเกษตร         3(2-2-5)    

(Agricultural Marketing Management) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

ความหมายของการจัดการตลาดสินค>าเกษตร ความสัมพันธ<ของการตลาดกับหน>าที่อื่นๆใน
ธุรกิจ สิ่งแวดล>อมการตลาดและกรอบการค>าสินค>าเกษตร เปùาหมายและหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห<
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สภาพแวดล>อมภายนอกและภายในเพื่อวางแผนการตลาด ซึ่งรวมการวิเคราะห<อุตสาหกรรม การวิเคราะห<
คูGแขGง การวิเคราะห<ผู>บริโภค กลยุทธ<การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขGงขันของหลายธุรกิจ การ
จัดการ 4P’s โดยเน>นผลิตภัณฑ< การจัดการชGองทางการจัดจำหนGายและโลจิสติกส< การจัดการตลาดเกษตรใน
ประเทศไทยด>วยแนวคิดตลาดยุคใหมGตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จรรยาบรรณทางการตลาดและกรณีศึกษา
ในธุรกิจเกษตรขนาดยGอม 
  Definitions of agricultural marketing management; relationship between 
marketing and other business functions; agricultural marketing and trade environments; goals 
and principles of marketing management; analysis of firms’ external and internal environments 
for marketing planning including analysis of industry, competitor and consumer; marketing 
strategies for enhancing firms competitiveness; 4P’s management by emphazied on product, 
distribution channels and logistics management; applications of new approaches and 
sufficiency economy philosophy to agricultural marketing management in Thailand; ethics of 
marketing; case study in small agribusiness 
 

07-024-222 เศรษฐศาสตรOการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร        3(2-2-5)                         
(Agricultural Production Economics and Agroindustry) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
สถานการณ<การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร<ที่ใช>ในการวิเคราะห< 

การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ความเสี ่ยงและความไมGแนGนอน ทฤษฎีต>นทุนและการ
วิเคราะห<ต>นทุนและผลตอบแทน การผลิตเมื่อมีเวลามาเกี่ยวข>อง การวางแผนการผลิตโดยใช>โปรแกรมสําเร็จรูป
ประยุกต< 

Situation of agricultural production and agroindustry; economic theory used in 
the agricultural production and agroindustries; risk and uncertainty; cost theory and cost return 
analysis; time elements in productions using software application for production planning 
 

07-024-223 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑOทางการเกษตรและราคา    3(2-2-5)  
(Agricultural Product Innovation and Price Management) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
บทบาทความสำคัญของการจ ัดการนว ัตกรรมผลิตภ ัณฑ<ทางการเกษตรและราคา 

กระบวนการการบริหารผลิตภัณฑ<ทางการเกษตร การพัฒนาตลาดเปùาหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับสGวนประสม
ผลิตภัณฑ< การจัดการนวัตกรรม กลยุทธ<วงจรชีวิตผลิตภัณฑ< การพัฒนาผลิตภัณฑ<ใหมG กลยุทธ<การบริหารราคา 
กลยุทธ<ราคา การศึกษาสภาพแวดล>อมภายในและภายนอกที่มีตGอผลกระทบตGอการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ<
และราคา จริยธรรมในการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ<และราคา 
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Roles and importance of agricultural product innovation and price 
management; agricultural product management process; target market development; product 
mix decisions; innovation management; product life cycle strategies; new product 
development; price management strategies; price strategies; study of internal and external 
environment affecting product and price policy setting; product and price policy ethics 

 

07-024-224 ทักษะการเปcนผู*ประกอบการธุรกิจการเกษตร                    3(2-2-5) 
(Agribusiness Entrepreneurship Skills) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
รูปแบบการเปfนผู>ประกอบการในธุรกิจเกษตรขนาดใหญG กลาง เล็ก คุณสมบัติของการเปfน

ผู>ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห<ความเปfนไปได>ของธุรกิจ 
การค>นหาความสามารถในการสร>างสรรค<และการพัฒนาการสร>างสรรค< การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห< 
และกลยุทธ<ด>านการตลาด การจัดการด>านการผลิต การบริหารระบบบัญชีและการเงิน การบริหารองค<กรและ
ทรัพยากรมนุษย< ภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวข>องกับการบริการของภาครัฐโดยเน>นในภาคธุรกิจการเกษตร 

Type of entrepreneur in large, medium and small agribusiness; criterion of 
successful entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility analysis; 
discovering creativity and development; business plan; analysis o f  marketing strategies; 
production management; accounting system and financial management; human resources and 
organizations management; taxes and related laws; government services for agribusiness 

 

07-024-225     การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย̂อมในธุรกิจการเกษตร            3(2-2-5) 
        (Small and Medium Enterprise Management in Agribusiness) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
       หลักการ ทฤษฏี ลักษณะและประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยGอมในธุรกิจการเกษตร 
นโยบายรัฐบาลในการสGงเสริมการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดยGอม ศึกษาความสำเร็จและความล>มเหลว
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยGอมทั้งระดับประเทศและระดับโลก วิเคราะห<
ปñญหาและแนวทางการแก>ไขของธุรกิจการเกษตร 
        Principles, theory, characteristics and types of small and medium agribusiness; 
government policies to promote small and medium agribusiness; study of successful and failure 
as well as the impact affecting small and medium agribusiness both national and international; 
analysis of agribusiness problem and solution 
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07-024-226     เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการส̂งเสริมธุรกิจเกษตร             3(2-2-5) 
        (Digital Technologies in Agricultural Extensions) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจเกษตร โครงสร>างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  
นวัตกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมในธุรกิจเกษตรดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน<กับธุรกิจ
เกษตรดิจิทัล ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
  Roles and importance of digital technologies in agribusiness; digital business 
infrastructure; innovations in digital agriculture; transactional systems in digital agribusiness; 
social media in agricultural marketing; digital transactions security; digital law; case study in 
digital agribusiness 
 

07-024-227 การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน       3(2-2-5)  
   (Border Agribusiness Management) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

ลักษณะและโครงสร>างธุรกิจเกษตรชายแดน แนวคิดการจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน
การตลาดสินค>าเกษตรและผลิตภัณฑ<ชายแดนใต> ปñจจัยด>านสังคมและวัฒนธรรมองค<กร กฎระเบียบและพิธี
การที่เกี่ยวข>องกับการค>าชายแดน โครงสร>างเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต>การสGงออกและการนำเข>าสินค>า
เกษตรและผลิตภัณฑ<ชายแดนใต> ระบบโลจิสติกส< การจัดการปñญหาและอุปสรรคของธุรกิจเกษตรชายแดน 
กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรชายแดน 

Characteristics and structures of border agribusiness; concepts of border 
agribusiness management; marketing of agricultural commodities and products in southern 
border; social and organizational culture factors; regulations and protocols concerning about 
border trade; economic structures of southern border provinces; imports and exports of 
agricultural commodities and southern border products; logistics system ;  p r o b l e m 
management and obstacles of border agribusiness; case study of border agribusiness 

 

07-024-228 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร       3(2-2-5)  
(Entrepreneurship in Agribusiness)   

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-227 หลักการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบและโครงสร>างการเปfนผู>ประกอบการธุรกิจเกษตร 

คุณสมบัติของผู>ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห<โอกาสและประเมินความเปfนไปได>ของ
ธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ<ด>านการตลาด ชGองทางการตลาดและการเข>าสูGตลาดกลุGม
ประเทศอาเซียน  
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Philosophy of sufficiency economy; models and structures of agribusiness 
entrepreneur; criterion of successful entrepreneur; analysis of opportunity and feasibility of 
business; business plan; marketing strategic planning; distribution channels and ASEAN 
countries entry 
 

07-024-229 การจัดการเชิงกลยุทธOสำหรับธุรกิจเกษตร     3(2-2-5)  
(Strategic Management for Agribusiness) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไมJมี 
  ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ< การวิเคราะห<สภาพแวดล>อม การกำหนดกลยุทธ<ทาง
ธุรกิจเกษตรและแนวทางในการนำกลยุทธ<ไปปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ<และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ<ตาม
สถานการณ<กรณีศึกษาทางด>านธุรกิจเกษตร 
  Importance of strategic management; ana ly s i s  o f  external and internal 
environment; strategic formulation in agribusiness; strategic choices and 
implementation, strategic control and modification; case study in agribusiness 
 

07-024-230 การตลาดสินค*าเกษตร        3(2-2-5)  
(Agricultural Marketing) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : 07-004-227 หลักการตลาดยุคดิจิทัล 
ความหมาย และหลักการตลาดสินค>าเกษตร ชGองทางการจัดจำหนGาย การกำหนดราคา 

การจัดขนาดมาตรฐานสินค>า การเก็บรักษาสินค>าเกษตร ปñจจัยที่มีอิทธิพลตGอการตลาดสินค>าเกษตร สภาพการ
แขGงขัน การวิเคราะห<ปñญหาด>านการตลาด บทบาทของรัฐและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับสินค>าเกษตร ศึกษา
ลักษณะทางการตลาดของสินค>าเกษตรท่ีสำคัญของประเทศ 

Definitions and the principles of agricultural marketing; distribution channels; 
price setting; p roduct standardization; s torage of agricultural products; factors affecting 

agricultural marketing; competitiveness; analysis of marketing problem; government role and 
policy related to agricultural product; study of market characteristics of nation important 
agricultural products  
  

กลุ̂มวิชาการตลาดบริการ 
07-024-231 การตลาดบริการยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 

(Services Marketing in Digital Age) 
วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

ความหมายและความสำคัญของตลาดบริการยุคดิจิทัล คุณสมบัติของพนักงานบริการ สGวน
ประสมการตลาดบริการ การเลือกตลาดเปùาหมาย คุณภาพของการให>บริการ พฤติกรรมความต>องการของ
ลูกค>ายุคดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจซื้อ กลยุทธ<และยุทธวิธีการตลาดบริการ การสร>างความสัมพันธ<ที่ดีตGอ
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ลูกค>า เทคนิคการประเมินผลการตลาดบริการ การสร>างความได>เปรียบทางการแขGงขัน นวัตกรรมการบริการ
ยุคดิจิทัล 

Definitions and importance of services marketing in digital age; criterion of 
service staff; services marketing mix; target market selection; service quality; consumer 
behavior in digital age; purchasing decision process; service marketing strategies and tactics; 
customer relationships; services marketing assessment technique; competitive advantage; 
services marketing innovation in digital age 
 

07-024-232 การจัดการลูกค*าสัมพันธOยุคดิจิทัล      3(2-2-5)  
(Customer Relationship Management in Digital Age) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
  ความสำคัญของการจัดการลูกค>าสัมพันธ<ในยุคดิจิทัล พฤติกรรมลูกค>า การบริหารลูกค>า
สัมพันธ< กลยุทธ<การสร>างความสัมพันธ< การจัดการฐานข>อมูลลูกค>า กลยุทธ<การสร>างความพึงพอใจของลูกค>า 
การประยุกต<ใช>ชGองทางการสื่อสารดิจิทัล (Digital Channels) การวิเคราะห<ข>อมูลบนชGองทางการสื่อสาร
ออนไลน< การสร>างสัมพันธภาพและรักษาความสัมพันธ<กับลูกค>า  
  Importance of customer relationship management in digital age; customer 
behavior; customer relationship management; relationship strategies; customer database 
management; customer satisfaction strategies; application of digital communication channels; 
analysis of online communication channels information; building relationship and maintain 
customer relationships 
 

07-024-233 การนำเสนอและโน*มน*าวทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
(Business Presentation and Persuasion) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
หลักการและวิธีการนำเสนอโดยใช>วาทศิลป±ในการนำเสนอและโน>มน>าวใจคน ศิลปะการใช>

ถ>อยคำเพื่อจูงใจคนในการนำเสนอ การใช>หลักจูงใจในการนำเสนอทางธุรกิจ ทักษะการนำเสนอที่สGงเสริมการ
ประกอบการทำธุรกิจโดยการประยุกต<ใช>เทคโนโลยีที่สร>างการเห็นภาพ (Visualization) การนำเสนอข>อมูล
จินตทัศน< การใช>เคร่ืองมือด>านจินตทัศน< การวิเคราะห<ข>อมูลจินตทัศน< การประยุกต<ใช>การสร>างภาพข>อมูล การ
อภิปรายผลการนำเสนอข>อมูล 

Principles and method of presentation and persuation with oratory; the arts of 
using words for persuation in presentation; using of motive in business presentation; 
presentation skills that promote entrepreneurship; visualization presentation; using of 
visualization tools; interactive data visualization; analysis of information visualization; 
application of visualization; discussion of data presentation result 
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07-024-234 การส̂งเสริมการตลาดและการบริหารส่ือใหม̂     3(2-2-5) 
(Promotion and New Media Management) 

วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี 
  ความสำคัญและลักษณะของกิจกรรมการสGงเสริมการตลาด ประเภทของสื่อสมัยใหมG รูปแบบ
และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารการตลาดในรูปแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ< เทคนิคการ
ใช>เคร่ืองมือในการส่ือสาร การบริหารส่ือออฟไลน<และออนไลน<  
  Importance and characteristics of marketing promotion activities; types of 
modern media; model and process of marketing communication; marketing coumminication 
in form of advertisement and public relations; implementation of communication tools 
technique; offline and online media management 
  

07-024-235 การตลาดบริการและการจัดการลูกค*าสัมพันธO     3(2-2-5) 
(Services Marketing and Customer Relationship Management) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความหมายและลักษณะของตลาดบริการ สGวนประสมการตลาดบริการ การแบGงสGวนตลาด 

ความพึงพอใจของลูกค>า การจัดการลูกค>าสัมพันธ< กลยุทธ<การตลาดบริการและการสร>างความสัมพันธ<ที่ดีตGอ
ลูกค>า ปñจจัยท่ีมีผลตGอความสำเร็จในการจัดการลูกค>าสัมพันธ< กลยุทธ<การสร>างความจงรักภักดีตGอตราสินค>า 

Definitions and characteristics of services marketing; services marketing mix; 
market segmentation; customer satisfaction; customer relationship manangement; services 
marketing and customer relationship building strategies; factors affecting success in customer 
relationship management; brand loyalty building strategies 

 

07-024-236 การจัดการตลาดบริการและแบรนดOบริการ    3(2-2-5) 
(Service Marketing and Service Brand Management) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของการตลาดบริการและแบรนด<บริการ การวิเคราะห<และ

การวางแผนธุรกิจบริการ การวิเคราะห<ลูกค>า การกำหนดสGวนประสมสำหรับการตลาดบริการและแบรนด<
บริการ การวัดคุณภาพการบริการ การเพิ่มผลผลิตของการบริการ กลยุทธ<การตลาดบริการ การนำกลยุทธ<การ
บริการไปปฏิบัติและการควบคุม 

Definitions, characteristics and type of services marketing and service brand; 
services business planning and analysis; customer analysis; determination of marketing mix 
for services marketing and service brand; measurement of service quality; productivity 
improvement of services; services marketing strategies; implementation of services strategies 
and control 
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07-024-237 การดำเนินงานการตลาดบริการ      3(2-2-5) 
(Services Marketing Operations) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความหมายและความสำคัญของการดำเนินงานการตลาดบริการ ประเภทการ

ดำเนินงานบริการ การออกแบบกระบวนการการตลาดบริการ การวางผังบริการ การวางแผนคุณภาพการ
บริการ การกำหนดมาตรฐานและการควบคุมตรวจสอบคุณภาพตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธ<การ
ดำเนินงานการตลาดบริการ นวัตกรรมการดำเนินงานการตลาดบริการ 

Definitions and importance of services marketing operations; type of services 
operation; design process of services marketing; services layout; service quality planning; 
defining services marketing quality standard and control; services marketing operatoins 
strategic planning; services marketing operatoins innovation 

 

07-024-238 การส่ือสารอย̂างมีประสิทธิภาพทางการตลาด    3(2-2-5) 
(Effective Communication in Marketing) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
ความสำคัญของการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารอยGางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน การ

พูดในที่สาธารณะ ปñจจัยความสำเร็จและความล>มเหลวของการสื่อสาร การเตรียมตัวและการสร>างบุคลิกภาพ
เพ่ือการนำเสนออยGางมีประสิทธิภาพ การใช>เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ 

Importance of communication; effective communication skills, both oral and 
written; public speaking; communication success and failure factors; preparation and 
personality development for effective presentation; use of information technology in 
presentation 

 

07-024-239 การวิเคราะหOผู*บริโภคเชิงลึก      3(2-2-5) 
(Consumer Insight Analysis) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 
บทบาทและความสำคัญของผู>บริโภค ทฤษฎีสิ่งเร>าและการตอบสนอง ตัวแบบการตัดสินใจท่ี

ซับซ>อนของผู>บริโภค การจูงใจ การรับรู> บุคลิกภาพ การเรียนรู> ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ปñจจัยด>าน
วัฒนธรรม ช้ันทางสังคม ครอบครัวและกลุGมอ>างอิงท่ีมีผลตGอกระบวนการตัดสินใจของผู>บริโภค   

Roles and importance of consumers; stimulus and response theory; model of 
consumers’ complex decision making; motivation; perception; personality; learning; attitudes and 
changing of attitudes; cultural factors; social class; family and reference groups affecting consumer 
decision making process 
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กลุ̂มวิชาการตลาดเพ่ือสังคม 
07-024-240 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล*อม     3(2-2-5) 

  (Social Marketing and Environment) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี 
  หลักการความรับผิดชอบตGอสังคมและสิ่งแวดล>อมขององค<กร (CSR) ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) 
และตลาดเพื ่อสังคม การวิเคราะห<สภาพแวดล>อมทางการตลาดเพื ่อสังคม ประเด็นทางด>านสังคมและ
สิ่งแวดล>อมเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจที่สGงผลกระทบกับผู>บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล>อม การตลาดเพ่ือ
ความย่ังยืนของสังคมและส่ิงแวดล>อม 
  Principles of corporate social responsibility (CSR); social enterprise (SE) and 
social marketing; analysis of social marketing environment; social and environmental issues 
related to business operations that impact upon consumers, communities and environment; 
marketing for social and environmental sustainability 
 

07-024-241 ธุรกิจเพ่ือสังคม        3(2-2-5) 
  (Social Enterprise) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี  

แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต<หลักการ
บริหารธุรกิจท่ีนำไปใช>ในกิจการเพ่ือสังคม การวิเคราะห<ปñญหาโดยเน>นการใช>นวัตกรรมในการแก>ไขปñญหา เพ่ือ
สร>างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม  ฝnกวิเคราะห<และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการศึกษา
กรณีศึกษาจากกิจการเพ่ือสังคม ท้ังภายในประเทศและตGางประเทศ 

Concepts, model and operation of social business; implementation of business 
management for social entrepreneur usage; problem analysis with an emphasis on innovation 
in problem solving for social enterprise sustainability; practice of analysis social enterprise 
business plan writing; case study of social enterprise in both national and international 

 

07-024-242 ความเปcนผู*ประกอบการทางสังคม      3(2-2-5) 
(Social Entrepreneurship) 

วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี  
แนวคิดและความสำคัญของการเปfนผู>ประกอบการทางสังคม กิจการเพื่อสังคม การออกแบบ

แบบจำลองธุรกิจกิจการเพื่อสังคม กลยุทธ<การตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน กฎหมายท่ีเก่ียวข>องกับกิจการเพ่ือสังคม แหลGงเงินทุนสำหรับกิจการเพ่ือสังคม 

Concepts and importance of social entrepreneurship; social enterprise; business 
model for social enterprise design; social return on investment; laws related to social 
enterprise; sources of investment funding 
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07-024-243 รูปแบบธุรกิจของเทคโนโลยีโอเพนซอรOส      3(2-2-5) 
(Business Model of Open Source Technology) 

วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี  
ปรัชญา ความหมาย และประวัติความเปfนมาของสัญญาอนุญาต และสิทธิ์บัตรของซอฟต<แวร<

โอเพนซอร<ส การดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคมด>านการพัฒนาซอฟต<แวร<โอเพนซอร<สและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข>องใน
การแก>ปñญหาและการบริการสังคม กรณีศึกษาในประเทศและตGางประเทศ 

Philosophy, definitions and background of the license and patent of open 
source software; social business operations in open source software development and 
technology involved in solving problems and serving society; national and international case 
study 
07-024-244 นวัตกรรมสร*างสรรคOเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล*อม     3(2-2-5) 

(Creative Innovations for Health and the Environment) 
วิชาบังคับเรียนก̂อน : ไม̂มี  

ความรู>พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคนิคเพื่อพัฒนาความคิดสร>างสรรค< การออกแบบเชิง
สร>างสรรค<เพื ่อพัฒนาสุขภาพ สิ ่งแวดล>อม และคุณภาพ กระบวนการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมด>าน
ผลิตภัณฑ<อาหารและอาหารปลอดภัย นวัตกรรมด>านสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง การวางแผนการจัดการโครงการ ทรัพย<สินทางปñญญาและจริยธรรม 
  Basic knowledge of innovation; techniques to develop creativity; creative design 
for improving health, environment and quality; innovation management process; food safety 
and food innovation; health innovation; innovation for sustainable development and 
sufficiency economy; project management planning; intellectual property and ethics  
 

07-024-245 นวัตกรรมการท̂องเท่ียวแบบย่ังยืน      3(2-2-5) 
(Sustainable Tourism Innovation) 

วิชาบังคับเรียนกJอน : ไม̂มี 

แนวคิด และปรัชญาของการพัฒนาการทGองเที่ยวอยGางยั่งยืน วิธีการจัดการนวัตกรรมการ
ทGองเที่ยวสูGความยั่งยืนทางสิ่งแวดล>อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บทบาทของภาคีที่เกี ่ยวข>อง การ
วางแผนยุทธศาสตร<และจัดทำโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลแนวทางการดำเนินงานตาม
นโยบายการทGองเท่ียวแบบย่ังยืน การมีสGวนรGวมของชุมชน ศึกษาเทคนิคและวิธีการท่ีประสบผลสำเร็จ 

Concepts  and philosophy of sustainable tourism development; tourism 
innovation management method towards environmental sustainability economy, society and 
culture; the roles of parties involved; strategic planning and project initiation; implementation 
o f  plan; performance evaluation according to sustainable tourism policy; community 
involvement; study of success techniques and methods 
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3.2   ช่ือ สกุล    ตำแหน2งและคุณวุฒิของอาจารย?  

3.2.1 อาจารย?ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน5ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 
 

สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

 
ปGที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาหM 

2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวสุมาลี   กรดกางกั้น อาจารย6 บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
ธุรกิจศึกษา - การตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2550 
2539 

3 9 9 9 

2 นางสาวชลกาญจน6 สถะบด ี อาจารย6 บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2550 
2544 

9 12 12 12 

3 นางสาวมายามีน หวันฮัซซัน อาจารย6 บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
2546 

6 12 12 12 

4 นางสาวธิดา  ลาภวงศ6 อาจารย6 MSc.  
 

BIBM 

Master of Science (MSc.) 
International Business 

Bachelor of International Business 
Management (BIBM)   

Universiti Utara Malaysia 
 

Universiti Utara Malaysia  

2560 
 

2555 

11 12 12 12 

5 นางสาวเกศแกlว  ประดิษฐ6 
 

อาจารย6 วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร6ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

2552 
2547 

12 12 12 12 
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3.2.2. อาจารย?ประจำ 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน5งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปGที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาหM 
2564 2565 2566 2567 

1 นางบงกช  กมลเปรม ผูlชsวย 

ศาสตราจารย6 
บช.ม. 

บธ.บ. 
บัญชีบริหาร 

การบัญช ี
จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 
2551 

2538 
9 9 9 9 

2 นางสาวมธุรส  ทองอินทราช อาจารย6 บธ.ม. 

บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2561 

2550 

9 9 9 9 

3 นายพระรักษ6   อมรศักดิ์ อาจารย6 วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร6 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

2552 

2542 

15 15 15 15 

4 นายสุรเชษฐ6  สังขพันธ6 อาจารย6 

 

ปร.ด. 

 
คอ.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารเพื่อการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 
วิศวกรรมไฟฟ}า-คอมพิวเตอร6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล5าพระนครเหนือ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล5าพระนครเหนือ    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2563 

 
2547 
2541 

12 12 12 12 

5 นางผการัตน6   ทองจันทร6 อาจารย6 วศ.บ. 
คอ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส6-โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร8 

2553 
2546 

18 18 18 18 

6 นายเจ�ะอีลย�าส  โตะตาหยง อาจารย6 MCA. 
 

บธ.บ. 

Master of Computer 
Applications 

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร6 

Bangalore University India 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2552 
 

2548 

12 12 12 12 

7 นางโซเฟÑย สามะอาล ี อาจารย6 ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร6การจัดการ 

เศรษฐศาสตร6ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6 

2553 

2547 

18 18 18 18 

8 นางมัณฑนา  กระโหมวงศ6 ผูlชsวย
ศาสตราจารย6 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการ 
การเงิน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

2550 
2540 

18 18 18 18 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน5งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปGที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาหM 
2564 2565 2566 2567 

9 นางสาวธมยันตี  ประยูรพันธ> ผูlชsวย
ศาสตราจารย6 

บธ.ด. 
บธ.ม. 

วศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรมไฟฟ}า 

Universiti Utara Malaysia 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 
2545 

2542 

18 18 18 18 

10 นายวีรศักดิ์   โศจิพันธุ6 อาจารย6 M.B.A. 

วศ.บ. 

Finance 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

University of Wale Institute Cardiff 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

2555 

2549 

18 18 18 18 

11 นางสาวสรัญณี  อุเส็นยาง อาจารย6  ปร.ด. 

รป.ม. 
บธ.ม. 

บธ.บ. 
 

รป.ศ. 

บธ.บ. 

การจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตร6 
การจัดการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ (การจัดการการ
ทsองเที่ยวและการโรงแรม) 
การบริหารทlองถิ่น 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2559 

2559 
2553 

2560 
 

2556 

2550 

18 18 18 18 

12 นางพูนพิศ   ธิตินันทน6 อาจารย6 บธ.ม. 

บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญช ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมs 

2548 

2540 

9 9 9 9 

13 นางสาวนิฟาตีฮะ  ปäตนวงศ6 อาจารย6 บธ.ม. 

บธ.บ. 

บัญช ี

การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2553 

2546 

15 15 15 15 

14 นางไฮดา สุดินปรีดา อาจารย6 MSc 

 
บธ.บ. 

Master of Science 

(International Accounting) 
การบัญช ี

Universiti Utara Malaysia 

 
มหาวิทยาลัยหาดใหญs 
 

2552 

 
2550 

15 15 15 15 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน5งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปGที่สำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาหM 
2564 2565 2566 2567 

15 นางสาวทิพวรรณ  รัตนพรหม อาจารย6 บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 

2554 
2549 

15 15 15 15 

16 นางสาวเนตรวดี  เพชรประดับ อาจารย6 บธ.ม. 
บธ.ม. 

บธ.บ. 

การบัญช ี
การเงินและการธนาคาร 

การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2558 
2552 

2548 

15 15 15 15 

17 นางสาวรอยฮาน   สะอารี 

 
 

อาจารย6 

 
 

MoM. 

 
วท.บ. 

Master of Management 

(Management) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

International Islamic University of 

Malaysia 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2554 

 
2549 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

18 นายศรัณ  เนื้อนlอย 
 

อาจารย6 
 

บธ.ม. 
น.บ. 

กฎหมายธุรกิจ 
นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2555 
2552 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

 

3.2.3. อาจารย?พิเศษ   

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตำแหน2งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปPท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห? 

2564 2565 2566 2567 

1 นายศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป4 รองศาสตราจารย9 ปร.ด. Management 

Studies 

University of Exeter, 
England 

2553 3 3 3 3 

2 นายกฤษณ9  วิทวัสสำราญกุล อาจารย9 ปร.ด. การพัฒนาองค9กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558 3 3 3 3 

3 นายวีรศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ9 อาจารย9 บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558 3 3 3 3 

4 นางสาวเนตรทิพย9  สุรศิริกุล อาจารย9 บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556 3 3 3 3 
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4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝBกประสบการณ'วิชาชีพ)  

จากความต(องการบัณฑิตที่มีประสบการณ7ในวิชาชีพก<อนเข(าสู<การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตร 
จึงกำหนดรายวิชาให(นักศึกษาเรียนรายวิชาในกลุ<มวิชาฝLกประสบการณ7 ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได( 
ตามความต(องการ ได(แก< แผนฝLกประสบการณ7วิชาชีพ ประกอบด(วยรายวิชาการเตรียมความพร(อมสหกิจศึกษา
และฝLกประสบการณ7วิชาชีพ และรายวิชาโครงงานทางการตลาดดิจิทัล หรือแผนสหกิจศึกษา ประกอบด(วย
รายวิชาการเตรียมความพร(อมสหกิจศึกษาและฝLกประสบการณ7วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา  

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูLของประสบการณ'ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู(การฝLกประสบการณ7วิชาชีพของนักศึกษา มีดังน้ี 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการด(านการตลาดดิจิทัล ตลอดจนมีความเข(าใจใน
หลักการ ความจำเปXนในการเรียนรู(ทฤษฎีการตลาดดิจิทัลมากย่ิงข้ึน 

(2) มีมนุษยสัมพันธ7และสามารถทำงานร<วมกับผู(อ่ืนได(ดี 
(3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา สามารถปรับตัวเข(ากับสถานประกอบการได( 
(4) มีความกล(าในการแสดงออก และนำความคิดสร(างสรรค7ไปใช(ประโยชน7ในงานได( 
(5) เข(าใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค7กร 
(6) เข(าใจกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการนำความรู(ด(านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร7มาประยุกต7ใช(ในการทำงาน 
(7) มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนเปXนแบบอย<างท่ีดีต<อผู(อ่ืน

ท้ังในการดำรงตนและปฏิบัติงาน 
 

4.2  ชOวงเวลา  
ภาคการศึกษาปลาย  ของช้ันปdท่ี 4 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ขLอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงาน 
ข(อกำหนดในการทำโครงงานทางการตลาดดิจิทัลต(องเปXนหัวข(อที่เกี่ยวข(องกับการตลาดดิจิทัล 

หรือด(านอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง  และมีหน<วยงานอ(างอิงได(โดยมีจำนวนผู(จัดทำโครงงานตามความเหมาะสมของ
โครงงาน ซึ่งไม<เกิน 5 คน มีการจัดทำโครงงานและนำเสนอผลการดำเนินงานตามรูปแบบและระยะเวลาตามท่ี
หลักสูตรกำหนด หรือเปXนโครงงานท่ีมุ<งเน(นการสร(างผลงานด(านการตลาดดิจิทัล 

 

5.1. คำอธิบายโดยยOอ  
หัวข(อโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฏีท่ีนำมาใช(ในการทำโครงงาน ประโยชน7ท่ีจะ

ได(รับ จากการทำงานโครงงาน โดยมีขอบเขตท่ีสามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรูL  
มีความสามารถในการจับประเด็นปgญหาที่ต(องการศึกษา สามารถรวบรวมข(อมูล นำมาประมวล 

ผลวิเคราะห7และสรุป หรือหาแนวทางใช(ประโยชน7จากผลการศึกษา 
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5.3. ชOวงเวลา  
ภาคการศึกษาปลาย  ของช้ันปdท่ี 4 
 

5.4. จำนวนหนOวยกิต 
3 หน<วยกิต 

     
 5.5. การเตรียมการ  

มีการกำหนดช่ัวโมงการให(คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให(คำปรึกษา พร(อมท้ังมีตัวอย<าง 
โครงการให(ศึกษา 
 

5.6. กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก(าวหน(าในการทำโครงงานทางการตลาดดิจิทัลที่บันทึกในสมุดให(คำปรึกษา 

โดยอาจารย7ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได(กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลาตามข(อกำหนด 
ในการทำโครงงานทางการตลาดดิจิทัลดังกล<าว และมีการจัดสอบการนำเสนอท่ีมีอาจารย7สอบไม<ต่ำกว<า 3 คน 

 

  



60 
 

 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

น ักศ ึ กษาม ี ความร ู ( และท ั กษะ
เก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

ว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการเร ียนร ู (ก ับการทำงาน CWIE 
(Cooperative and Work Integrated Education)   การ เร ี ยนการสอนใน
ลักษณะร<วมผลิตระหว<าง สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน) เพ่ือให(บัณฑิตมีสมรรถนะ (Competency) ตรงตามความต(องการ
พร(อมสู<โลกแห<งการทำงานจริงได(  เรียนรู(ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ 
(Professional) เข(าด(วยกันภายใต(สภาพแวดล(อมของการทำงานซึ่งเปXนส<วนหน่ึง
ของการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยจัดหลักสูตร
แบบ “แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich)” โดยสลับการเรียนกับการทำงาน
ออนไลน7 ต<อเน่ืองตลอดหลักสูตร  

น ั กศ ึ กษาออกแบบข ( อม ู ลทาง
การตลาดทั ้งแบบ Online และ 
Offline ได( 

ฝLกปฏิบัติเรียนรู(วิธีการเก็บรวบรวมข(อมูลทางการตลาดท้ังหมดแบบ Online และ 
Offline เพื่อนำมาวิเคราะห7 ตีความ สื่อสารเนื้อหาต<างๆ ในกลุ<มเปãาหมาย เปXน
การสร(างการรับรู( สร(างประสบการณ7ร<วม สร(างความสัมพันธ7 สร(างความเข(าใจ 
และสร(างการยอมรับระหว<างแบรนด7กับผู(ติดตาม และรายงานข(อมูลที่ได( 
เพ่ือนำไปวางแผนการตลาดในอนาคต  

นักศึกษาประยุกต7ใช(เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศด(านการตลาด
ดิจิทัล เรียนรู(วิทยาการสมัยใหม<ได(
ด(วยตนเองได(อย<างมีประสิทธิภาพ 

ฝLกปฏิบัติผ<านผู(เชี ่ยวชาญ ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและประสบการณ7จริงจาก
วิทยากรที่มีความรู(ความสามารถทางด(านการตลาดเกี่ยวกับการเปXนผู(ที ่ดูแล
การตลาดผ<านสื่อดิจิทัลทั้งหมดบนระบบ Internet ผ<านเปXน Website, Social 
Media หรือ Application เพื่อประชาสัมพันธ7ข(อมูลให(ถึงผู(บริโภค มีการอัพเดท
ข(อมูลอยู<ตลอดเวลาเพื่อความได(เปรียบต<อคู<แข<งทางการตลาด เรียนรู(การใช( 
Internet การทำ SEO สามารถวิเคราะห7 Insight Facebook, Boost Post 
Facebook, Google Trend ฯลฯ 

นักศึกษาเป+นผู(ประกอบการได( 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานใน
รูปแบบ “แซนวิชแบบบาง (Thin Sandwich)” โดยสลับการเรียนกับการทำงาน
ออนไลนP ตRอเนื ่องตลอดหลักสูตร โดยฝWกใหXนักศึกษาเป+นผูXที ่มีประสบการณ7
ทางด(านการตลาดและต(องรู(ลึกรู(จริงในการตลาด สามารถประเมินสถานการณ7
ทางการตลาดของธุรกิจ วางแผนกลยุทธ7 และให(คำปรึกษาเพื่อพัฒนาทิศทาง
การตลาดเพื่อให(ธุรกิจประสบความสำเร็จ  สร(างแบรนด7เกิดภาพลักษณ7ที่ดีใน
สังคม และคอยดูแลภาพลักษณ7นั้นอย<างยั่งยืน  สามารถวางแผนและวิเคราะห7
เปãาหมายท่ีจะรับสารของธุรกิจได( 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูLในแตOละดLาน  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.  ดLานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ผลการเรียนรูLดLานคุณธรรมจริยธรรม 

  นักศึกษาต(องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให(สามารถดำเนินชีวิตร<วมกับผู(อ่ืนภายใต(พหุวัฒนธรรม
ในสังคมได(อย<างมีความสุข และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน7ของส<วนรวม อาจารย7ท่ีสอนในแต<ละรายวิชา  
ต(องส<งเสริมให(นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร(อมกับวิทยาการต<าง ๆ ดังน้ี  
  (1) มีวินัย ตรงต<อเวลา รู(จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซ่ือสัตย7สุจริต รับผิดชอบต<อตนเองและสังคม 
  (2) เข(าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค7กร 
  (3) รับฟgงความคิดเห็นของผู(อ่ืน มีภาวะความเปXนผู(นำและผู(ตาม รู(คุณค<าและศักดิ์ศรีของความ
เปXนมนุษย7  
  (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) กำหนดให(มีวัฒนธรรมองค7กรเพื่อเปXนการปลูกฝgงให(นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน(นการ
เข(าช้ันเรียนให(ตรงเวลา ตลอดจนการแต<งกายท่ีเปXนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  
  (2) สอดแทรกและส<งเสริมด(านคุณธรรม จริยธรรม และส<งเสริมให(นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
  (3) สนับสนุนให(นักศึกษาเข(าร<วมในการให(บริการวิชาการและวิชาชีพแก<สังคม ปลูกฝgง
จิตสำนึกในการอนุรักษ7ส่ิงแวดล(อม ยกย<องและเชิดชูนักศึกษาท่ีทำความดีและเสียสละ 
 1.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูLดLานคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด(านต<าง ๆ ได(แก< 
  (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข(าชั้นเรียน การส<งงานตามกำหนดระยะเวลา 
ท่ีมอบหมายและการเข(าร<วมกิจกรรม 
  (2) ความมีวินัยและความใส<ใจของนักศึกษาในการเข(าร<วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (3) ความรับผิดชอบในหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมาย 
  (4) ความซ่ือสัตย7สุจริตในการทำงานท่ีได(รับมอบหมายและการสอบ 
 

2.  ดLานความรูL 

 2.1  ผลการเรียนรูLดLานความรูL 

  นักศึกษาต(องมีความรู(เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น เปXนองค7
ความรู(ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปXนสิ่งที่นักศึกษาต(องรู(และเข(าใจ ดังนั้นมาตรฐานความรู(ต(อง
ครอบคลุมส่ิงต<อไปน้ี 
  (1) มีความรู(และความเข(าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร7ที่ศึกษา และสามารถ
นำไปประยุกต7ใช(ในการดำเนินชีวิต   
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  (2) สามารถติดตามความก(าวหน(าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข(อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม<ๆ ท่ีมีการพัฒนาอย<างต<อเน่ือง 
  (3) สามารถวิเคราะห7ปgญหาของศาสตร7ท่ีศึกษา และบูรณาการความรู(ในศาสตร7ท่ีเก่ียวข(องได(  
  (4) มีความรู( ความเข(าใจในวัฒนธรรมของศาสตร7ที่ศึกษา และสถานการณ7ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก 

2.2   กลยุทธ'การสอนท่ีใชLพัฒนาการเรียนรูLดLานความรูL 

  (1) รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน(นผู(เรียนเปXนสำคัญ เช<น Problem-based 
learning และ Team-based learning 
  (2) จัดให(มีการเรียนรู(จากผู(เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ7ตรง โดยประยุกต7ใช(ความรู( ในการปฎิบัติ
ในสภาพแวดล(อมจริงและให(ทันต<อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
 2.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูLดLานความรูL 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช(การวัดผล ดังน้ี  
  (1) การทดสอบย<อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) รายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 
  (4) งานท่ีได(มอบหมาย 
  (5) การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
  (6) แฟãมสะสมผลงาน 
 

3.  ดLานทักษะทางป]ญญา 

 3.1  ผลการเรียนรูLดLานทักษะทางป]ญญา 

  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได(เมื่อจบการศึกษา ดังน้ัน 
นักศึกษาต(องได(รับการพัฒนาทักษะทางปgญญา พร(อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการสอน 
ต(องเน(นให(นักศึกษารู(จักคิดหาเหตุผลเข(าใจที่มาและสาเหตุของปgญหา  แนวคิดและวิธีการแก(ปgญหาด(วยตนเอง 
นักศึกษาท่ีผ<านกระบวนการเรียนการสอนด(วยวิธีดังกล<าวต(องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (1) สามารถค(นคว(าหาความรู(ในศาสตร7ที่ศึกษา  จากแหล<งเรียนรู(ในท(องถิ่นหรือแหล<งข(อมูลท่ี
หลากหลายได(ด(วยตนเอง 
  (2) สามารถคิดวิเคราะห7 และแปลความหมายข(อมูลท่ีได(จากการศึกษาค(นคว(าอย<างเปXนระบบ 
  (3) สามารถประยุกต7ความรู(ในศาสตร7ท่ีศึกษา และนำไปใช(ได(เหมาะสม 
  (4) มีทักษะการแก(ปgญหาในห(องเรียน ห(องปฏิบัติการตามที่ได(รับความรู( และการฝLกฝน 
สามารถแก(ไขปgญหาได(อย<างมีประสิทธิภาพและสอดคล(องกับสถานการณ7ท่ีเปXนจริง 
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู(ด(านทักษะทางปgญญาใช(แนวข(อสอบที่ให(นักศึกษาได(อธิบายแนวคิด
และวิธีการแก(ปgญหาโดยการประยุกต7ความรู (ที ่เรียนมา หรือให(นักศึกษาเลือกใช(วิชาชีพที ่เหมาะสมกับ
สถานการณ7ท่ีกำหนดให(  
 

 3.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชLในการพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะทางป]ญญา 

  (1) ใช(การเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเน(นผู(เรียนเปXนสำคัญ เช<น Problem-based learning 
และ Team-based learning 
  (2) มุ<งเน(นให(นักศึกษารู(จักวิเคราะห7องค7ประกอบของสถานการณ7ต<างๆโดยใช(บทบาทสมมติ 
สถานการณ7จำลองและกรณีศึกษาเพ่ือเปXนตัวอย<างให(นักศึกษาได(ฝLกวิเคราะห7แนวทางแก(ไขให(ถูกต(อง  
 

 3.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะทางป]ญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช<น 
(1) การทดสอบโดยใช(สภาพจริงหรือสถานการณ7จำลอง 

  (2) การเลือกใช(วิธีการเพ่ือแก(ใขปgญหาในบริบทต<างๆ 
  (3) การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 

4.  ดLานความสัมพันธ'ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ    

 4.1   ผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธ'ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข(องกับความสัมพันธ7ระหว<างบุคคล นักศึกษาจึงต(องได(รับ
การฝLกประสบการณ7เพ่ือเรียนรู(การปรับตัวให(เข(ากับบุคคลและกลุ<มบุคคลต<างๆ ดังน้ันผู(สอนต(องแนะนำการวางตัว  
มารยาทในการเข(าสังคม และทักษะท่ีเก่ียวข(องกับความสัมพันธ7ระหว<างบุคคล ดังน้ี 
  (1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ7อย<างสร(างสรรค7กับบุคคล สามารถทำงาน
เปXนทีม และรู(จักบทบาทของผู(นำ/สมาชิกในกลุ<ม  
  (2) สามารถใช(ความรู(ในศาสตร7ท่ีศึกษามาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  (3) มีการพัฒนาการเรียนรู(เพ่ือพัฒนาตนเองอย<างต<อเน่ือง 
  (4) มีความรับผิดชอบต<อหน(าที่ ต<อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการแก(ปgญหา 
และมีความรับผิดชอบท้ังส<วนตัวและส<วนรวม 
  การวัดและประเมินผลทำได(โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมกลุ<ม 
ท้ังในและนอกช้ันเรียนและผลสะท(อนกลับจากการฝLกประสบการณ7ต<าง ๆ 
 

 4.2  กลยุทธ'การสอนที่ใชLในการพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธ'ระหวOางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  (1) กำหนดกิจกรรมกลุ<ม  
  (2)การทำงานที่ต(องประสานงานกับผู (อื ่น หรือค(นคว(าหาข(อมูลจากการสัมภาษณ7ผู (ที ่มี 
ประสบการณ7และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ  
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  (3) จัดการเรียนรู(ให(เกิดทักษะความสามารถในการรับผิดชอบ 
  (4) จัดการเรียนรู(ให(สามารถปรับตัวเข(ากับสถานการณ7 วัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธ7ท่ีดี 
  (6) จัดกิจกรรมให(เกิดภาวะความเปXนผู(นำและผู(ตาม 
  (7) จัดการเรียนรู(ให(เกิดความรู(เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต<อสื่อสารด(วย และสามารถ
วางตนได(เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต<ละวัฒนธรรม 
 4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะความสัมพันธ'ระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา  
  (2) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ<มในช้ันเรียน 
  (3) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร<วมกิจกรรมต<างๆ ท่ีคณะหรือท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  (4) การมีส<วนร<วมในกิจกรรมต<างๆ ท้ังในและนอกสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
5.  ดLานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 5.1  ผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาต(องมีความรู(และมีทักษะในการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปXนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
การติดต<อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจำเปXนต(องได(รับการพัฒนาทักษะที่เกี ่ยวกับการ
วิเคราะห7เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช(เทคโนโลยีไปพร(อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู(เกี ่ยวกับ
สาขาวิชา ด(วยเหตุน้ี ผู(สอนต(องใช(เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝLกให(นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (1) สามารถประยุกต7ใช(หลักตรรกะ คณิตศาสตร7 สถิติ การใช(คอมพิวเตอร7 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจำวันได(อย<างเหมาะสม 
  (2) มีความสามารถในการวิเคราะห7 แปลความหมายข(อมูลเชิงตัวเลข และใช(เทคโนโลยี
สารสนเทศได(ถูกต(อง 
  (3) สามารถใช(ภาษาส่ือสารได(อย<างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟgง การเขียน และการ
ถ<ายทอดข(อมูลข<าวสารแก<ผู(อ่ืนได(อย<างเข(าใจ 
  (4) สามารถเลือกใช(เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข(าถึงแหล<งข(อมูลในศาสตร7ที่ศึกษา และ
นำเสนอสารสนเทศได(อย<างเหมาะสม 
  การวัดและประเมินผลอาจจัดทำในระหว<างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให(นักศึกษาได(ใช(
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค(นคว(าข(อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียง นำเสนอและอภิปราย  แสดงความคิดเห็น
ในกลุ<ม หรือจัดกิจกรรมให(นักศึกษาใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเปXนเครื่องมือในการติดต<อสื่อสาร หรือนำเสนอ
ผลงานต<างๆ  
 5.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชLในการพัฒนาการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) กิจกรรมท่ีนักศึกษาต(องติดต<อส่ือสาร ค(นคว(าหาข(อมูล และนำเสนอผลจากการค(นคว(าโดย
ใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ  



65 
 

 
 

  (2) กิจกรรมการเรียนรู(ด(านทักษะการวิเคราะห7เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (2) การใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเปXนเคร่ืองมือในการค(นคว(าหาข(อมูลและการนำเสนอผลงาน 
อย<างเปXนระบบ 
  (3) การใช(เทคโนโลยีสารสนเทศได(อย<างถูกต(อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
แต<ละกลุ<ม 
 5.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูLดLานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชL

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  (1) ความสามารถในการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต<อส่ือสาร 
  (2) ความสามารถในการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค(นคว(าหาข(อมูลและนำเสนอ 
ผลงานอย<างเปXนระบบและทันสมัย 
  (3) มีจรรยามารยาทในการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศอย<างเหมาะสมกับสถานการณ7และ 
วัฒนธรรมสากล 
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ตารางสรุปผลการเรียนรู0ในแต3ละด0าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู0 3. ทักษะทางปMญญา 

1) มีวินัย ตรงต.อเวลา รู4จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย?สุจริต  
รับผิดชอบต.อตนเองและสังคม 
2) เข4าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบของ
องค?กร 
3) รับฟPงความคิดเห็นของผู4อื่น มีภาวะความเปTนผู4นำและผู4ตาม รู4
คุณค.าและศักด์ิศรีของความเปTนมนุษย?  
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู4และความเข4าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของ
ศาสตร?ท่ีศึกษาและสามารถนำไปประยุกต?ใช4ในการดำเนินชีวิต   
2) สามารถต ิดตามความก 4าวหน 4าทางว ิชาการและทาง
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข4อง ตลอดจนงานวิจัยใหม.ๆ 
ท่ีมีการพัฒนาอย.างต.อเน่ือง 
3) สามารถวิเคราะห?ปPญหาของศาสตร?ที่ศึกษา และบูรณาการ
ความรู4ในศาสตร?ท่ีเก่ียวข4องได4  
4) มีความรู4 ความเข4าใจในวัฒนธรรมของศาสตร?ที่ศึกษา และ
สถานการณ?ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก  

1) สามารถค4นคว4าหาความรู4ในศาสตร?ที่ศึกษา จากแหล.ง
เรียนรู4ในท4องถ่ินหรือแหล.งข4อมูลท่ีหลากหลายได4ด4วยตนเอง 
2) สามารถคิดวิเคราะห? และแปลความหมายข4อมูลที่ได4จาก
การศึกษาค4นคว4าอย.างเปTนระบบ 
3) สามารถประยุกต?ความรู4ในศาสตร?ที่ศึกษา และนำไปใช4
ได4เหมาะสม 
4) มีทักษะการแก4ปPญหาในห4องเรียน ห4องปฏิบัติการตามท่ี
ได4รับความรู4 และการฝbกฝน สามารถแก4ไขปPญหาได4อย.างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล4องกับสถานการณ?ท่ีเปTนจริง  

4. ทักษะความสัมพันธQระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหQเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ?อย.างสร4างสรรค?
กับบุคคล สามารถทำงานเปTนทีม และรู4จักบทบาทของผู4นำ/สมาชิก
ในกลุ.ม  
2) สามารถใช4ความรู4ในศาสตร?ที่ศึกษามาชี้นำสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 
3) มีการพัฒนาการเรียนรู4เพ่ือพัฒนาตนเองอย.างต.อเน่ือง 
4) มีความรับผิดชอบต.อหน4าท่ี ต.อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทาง
เพ่ือการแก4ปPญหา และมีความรับผิดชอบท้ังส.วนตัวและส.วนรวม 

1) สามารถประยุกต?ใช4หลักตรรกะ คณิตศาสตร? สถิติ การใช4คอมพิวเตอร? และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันได4อย.าง
เหมาะสม 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห? แปลความหมายข4อมูลเชิงตัวเลข และใช4เทคโนโลยีสารสนเทศได4ถูกต4อง 
3) สามารถใช4ภาษาสื่อสารได4อย.างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟPง การเขียน และการถ.ายทอดข4อมูลข.าวสารแก.ผู4อื่นได4อย.าง
เข4าใจ 
4) สามารถเลือกใช4เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข4าถึงแหล.งข4อมูลในศาสตร?ท่ีศึกษา และนำเสนอสารสนเทศได4อย.างเหมาะสม 
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ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู> (Curriculum Mapping) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

� ความรับผิดหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู> 

3. ทักษะทาง

ปZญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂

ระหว_างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห̂ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช>เทคโนโลยี 

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

1. กลุ_มวิชาภาษา  

11-034-101 การใช8ภาษาไทย � l � l l l l l l l � � l � � � � � l � 

 11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน � � � l l l l l � l � l � � � � � � l � 

 11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร � � � l l l l l � l � l � � � � � � l � 

11-034-104 การใช8ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน � l � l l � � � � l � l � � � � � � l � 

11-034-105 ภาษาไทยรNวมสมัย � � � l l � � � � l � � � l � � � � � � 

11-034-108 การอNานและเขียนภาษาอังกฤษ l l l l l l � l l l � � l � l l � l l l 

  11-034-109 การฟTงและพูดภาษาอังกฤษ � l � l l l � l � l � l � � � � � � � � 

  11-034-110 การใช8ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ l � l l l l � l l l � � l l l l � l l l 

  11-034-231 ภาษาจีนเบ้ืองต8น � � � l l l � l � l � l l � � � � � l � 

 

 

 



68 
 

 
 

ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู> (Curriculum Mapping) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

� ความรับผิดหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู> 

3. ทักษะทาง

ปZญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂

ระหว_างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห̂ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ 

การใช>เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

2 . กลุ_มวิชาสังคมศาสตร̂และมนุษยศาสตร̂  

  11-014-112  โลกและเหตุการณYปTจจุบัน � l l l � � l l � � l � � � l l l � � � 

  11-014-116  มนุษยYกับส่ิงแวดล8อม l � � � l l � � � � l l � � l � l � l � 

  11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจำวัน � l l l l l � l � � l � � � � � � � l l 

  11-014-122  ความงดงามแหNงชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

  11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค4นคว4าและการเขียนงานทาง
วิชาการ 

�  � l l �  � l l l � l  � � l l � l 

  11-014-127  การเป]นพลเมืองในยุคดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

  11-024-109  การพูดเพ่ือสังคม l l l l l � � � � l l l � � � � � � l � 

  11-024-110  การค8นคว8าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ l l � � l l l l l l � � � � � � � � � l 

  11-024-114  ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย � l l � l � � l � � l l � � � l � � l � 
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ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู> (Curriculum Mapping) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

� ความรับผิดหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู> 

3. ทักษะทาง

ปZญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ̂ระหว_าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห̂ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ  

การใช>เทคโนโลยี 

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

3. กลุ_มวิชาวิทยาศาสตร̂และคณิตศาสตร̂  

 10-024-303  ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน l �   � l   l �   l   l   � l  

 10-034-106  สถิติ l  ¡ l l  ¡ l ¡ l      l   l ¡ l 
10-064-107  วิทยาศาสตรYในชีวิตประจำวัน l   ¡ l  ¡  l  ¡  l  ¡   ¡   l 

10-064-117  มนุษยYกับวิทยาศาสตรYชีวภาพ ¡ l    l ¡ ¡   l    l ¡  ¡   l 
10-064-118  วิทยาศาสตรY เทคโนโลยี และสังคม  ¡  l  ¡ l  l  ¡  ¡   l  ¡   

10-064-119  วิทยาศาสตรYกับโลกสีเขียว ¡ l    l ¡  ¡  l   l  ¡  ¡  l   

4. กลุ_มวิชาพลศึกษา  

11-014-119  การออกกำลังเพ่ือสุขภาพ l ¡ ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ ¡ l l l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ l 
 

 11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ ¡ l l l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ l 
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 
      1   คุณธรรม จริยธรรม 
              1.1   ผลการเรียนรู@ด@านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต*องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให*สามารถดำเนินชีวิตรCวมกับผู*อ่ืนในสังคมอยCางราบร่ืน  
และเปKนประโยชนMตCอสCวนรวม   อาจารยMท่ีสอนในแตCละวิชาต*องพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกับส่ิงตCอไปน้ี  

  (1)   ตระหนักในคุณคCา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยMสุจริต 
  (2)   มีวินัย ตรงตCอเวลา และความรับผิดชอบตCอการกระทำตCอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  (3)   เคารพกฎ ระเบียบ และข*อบังคับตCางๆ ขององคMกรและสังคม 
  (4)   สามารถวิเคราะหMผลกระทบจากการใช*คอมพิวเตอรMตCอบุคคล องคMกรและสังคม 
  (5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเปKนแบบอยCางท่ีดีตCอผู*อ่ืนท้ังในการดำรง 

ตนและการปฏิบัติงาน 
1.2   กลยุทธCการสอนท่ีใช@พัฒนาการเรียนรู@ด@านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตCละรายวิชาในหลักสูตร การตลาดดิจิทัลมุCงเน*นให*

อาจารยMผู*สอนทุกคนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
  (2) การจัดกิจกรรมสCงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชCน การยกยCองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนMแกC

สCวนรวม เสียสละ มีวินัยและความรับผิดชอบตCอการกระทำของตนเอง 
  (3) การกำหนดให*มีวัฒนธรรมองคMกร เพื่อเปKนการปลูกฝ_งให*นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน*น

การเข*าช้ันเรียนให*ตรงเวลาตลอดจนการแตCงกายท่ีเปKนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (4) นักศึกษาต*องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุCมนั้น ฝ`กให*รู*หน*าที่ของการเปKนผู*นำ

กลุCมและการเปKนสมาชิกกลุCม 
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน*นให*ผู*เรียนมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยM เสียสละ 

และจิตสาธารณะผู*อ่ืน   
1.3   กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรู@ด@านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) การประเมินผู*เรียนระหวCางเรียน  จากการมีสCวนรCวมและกิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช*แบบ

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน  หรือการสัมภาษณM   
  (2) ให*คะแนนความประพฤติและการเข*าเรียนรCวมกับคะแนนสอบรายวิชาตCางๆ 
  (3) ยกยCองชมเชยเม่ือนักศึกษาปฏิบัติตัวตามระเบียบ ทำความดี และเสียสละ 
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2   ความรู@  
2.1   ผลการเรียนรู@ด@านความรู@ 

นักศึกษาต*องมีความรู*  ความเข*าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช*เทคโนโลยีสมัยใหมC มีความรู* ความเข*าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข*อง เปKนสิ่งที่นักศึกษา
ต*องรู*เพ่ือใช*ประกอบอาชีพและชCวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู*ต*องครอบคลุมส่ิงตCอไปน้ี 

(1) มีความรู*และความเข*าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฏีท่ีสำคัญในเน้ือหาสาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัล 

(2) ประยุกตMใช*องคMความรู* ทักษะและการใช*เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก*ไขป_ญหาธุรกิจ
แพลตฟอรMม 

(3) วิเคราะหM ออกแบบ ปรับปรุงหรือประเมินผลการทำธุรกิจแพลตฟอรMม  
(4) สามารถติดตามความก*าวหน*าทางวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยีใหมC ๆ ท่ีเก่ียวข*อง รวมท้ัง

การนำไปประยุกตMใช* 
2.2   กลยุทธCการสอนท่ีใช@พัฒนาการเรียนรู@ด@านความรู@ 

(1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด*วยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย ได*แกC การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู*ผCานโครงงาน กิจกรรมกลุCม การ
จัดการความรู * การเรียนรู *ผCานการทำงานกลุ Cมโดยใช* Project-based Learning, Research based และ
กรณีศึกษา 

(2) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู*กับการทำงานจริง CWIE (Cooperative and 
Work Integrated Education) การเรียนการสอนในลักษณะรCวมผลิตระหวCาง สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)  

(3) การจัดการสอนโดยให*ผู*เรียนเรียนรู*จากผู*เชี่ยวชาญด*านการตลาดดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ โดยเน*นให*นักศึกษามีความคิดสร*างสรรคMทางด*านนวัตกรรมการตลาดสมัยใหมC ดำเนินธุรกิจ             
e-Marketing 

(4) จัดให*มีการเรียนรู*สหกิจศึกษาโดยเรียนรู*จากสถานการณMจริง 
2.3   กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรู@ด@านความรู@  

(1) การทดสอบยCอย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานการศึกษาค*นคว*าท่ีนักศึกษาจัดทำ 
(4) การวิเคราะหMกรณีศึกษา 
(5) การทำส่ือหรือสร*างแคมปÉทางการตลาดได*อยCางสร*างสรรคM 
(6) การเลือกใช*เคร่ืองมือทางการตลาดได*อยCางเหมาะสมกับธุรกิจ 
(7) แผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนำเสนอ 
(8) การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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3. ทักษะทางปLญญา  
3.1   ผลการเรียนรู@ด@านทักษะทางปLญญา 

นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหMอยCางเปKนระบบและสร*างสรรคM  โดยใช*องคMความรู*ทางวิชาชีพท่ี
เก่ียวข*อง  รวมทั้งการใช*ประสบการณMภาคสนามเพื่อให*เกิดผลลัพธMที่มีประสิทธิภาพ ต*องสามารถพัฒนาตนเอง
และประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได* เมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจำเปKนต*อง
ได*รับการพัฒนาทักษะทางป_ญญาไปพร*อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู*เก่ียวกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยMต*องเน*นให*นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข*าใจที่มาและสาเหตุของป_ญหา วิธีการ
แก*ป_ญหารวมท้ังแนวคิดด*วยตนเอง นักศึกษาต*องมีคุณสมบัติตCางๆ  จากการสอนเพ่ือให*เกิดทักษะทางป_ญญาดังน้ี 

(1) คิดอยCางมีวิจารณญาณ   คิดวิเคราะหMอยCางเปKนระบบ  
(2) สามารถสืบค*น   ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช*ในการแก*ไขป_ญหาอยCาง

สร*างสรรคM 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหM และสรุปประเด็นป_ญหาและความต*องการ 
(4) มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได*รับการฝ̀กฝน หรือการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  

3.2   กลยุทธCการสอนท่ีใช@ในการพัฒนาการเรียนรู@ด@านทักษะทางปLญญา 
(1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด*วยรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย ได*แกC การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู*ผCานโครงงาน กิจกรรมกลุCม การ
จัดการความรู * การเรียนรู *ผCานการทำงานกลุ Cมโดยใช* Project-based Learning, Research based และ
กรณีศึกษา 

(2) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู*กับการทำงานจริง CWIE (Cooperative and 
Work Integrated Education) การเรียนการสอนในลักษณะรCวมผลิตระหวCาง สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)  

(3)  วิเคราะหMป_ญหาทางด*านตลาด การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑMใหมC และการจัดการสCวน
ประสมทางการตลาด โดยสามารถนำความรู *ที ่ได*จากการเรียนมาบูรณาการ ผCานการในการทำโครงงาน
ทางด*านการตลาดดิจิทัล 

3.3   กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรู@ด@านทักษะทางปLญญา  
(1) การทดสอบโดยให*นักศึกษาแก*ป_ญหาทางการตลาดโดยการประยุกตMความรู*ที่เรียนมา ด*วย

กระบวนการคิดวิเคราะหMอยCางมีระบบ 
(2) การทดสอบโดยใช*สภาพจริงหรือสถานการณMจำลอง 
(3) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน ผลการวิจัยด*านการตลาด โครงงานทางการตลาดดิจิทัล หรือ

ผลงานด*านการออกแบบส่ือตCางๆของนักศึกษา 
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4   ทักษะความสัมพันธCระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1   ผลการเรียนรู@ด@านทักษะความสัมพันธCระหวOางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต*องมีปฏิสัมพันธMอยCางสร*างสรรคMระหวCางบุคคลและกลุCมคน  ปรับตัวได*ตามสถานการณM  
สามารถทำงานเปKนทีมในบทบาทผู*นำและผู*ตามในสถานการณMที่หลากหลาย  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู*นำ
ในสถานการณMเฉพาะหน*า  มีความเคารพและยอมรับในความแตกตCางระหวCางบุคคลและวัฒนธรรม  มี
ความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะหMป_ญหาที่สนใจ  และแสดงออกได*อยCางอิสระ  มีความรับผิดชอบในบทบาท
หน*าท่ี  ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  และสังคมอยCางตCอเน่ือง   

      (1) สามารถให*ความชCวยเหลือและอำนวยความสะดวกการแก*ป_ญหาสถานการณMตCางๆ ใน 
กลุCมท้ังในบทบาทของผู*นำ หรือในบทบาทของผู*รCวมทีมทำงาน 

(2) สามารถใช*ความรู*ในศาสตรMมาพัฒนาสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุCม 
(4) สามารถแสดงความคิดเห็นในการแก*ไขสถานการณMท้ังสCวนตัวและสCวนรวม  

      (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู*ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยCางตCอเน่ือง 
4.2   กลยุทธCการสอนที่ใช@ในการพัฒนาการเรียนรู@ด@านทักษะความสัมพันธCระหวOางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) กำหนดกิจกรรมกลุCม  

       (2) การทำงานที ่ต*องประสานงานกับผู *อื ่น หรือค*นคว*าหาข*อมูลจากการสัมภาษณMผู *ที ่มี 
ประสบการณMและประสบความสำเร็จในงานอาชีพ  
       (3) จัดการเรียนรู*ให*เกิดทักษะความสามารถในการรับผิดชอบ 
       (4) จัดการเรียนรู*ให*สามารถปรับตัวเข*ากับสถานการณM วัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธMท่ีดี 
          (6) จัดกิจกรรมให*เกิดภาวะความเปKนผู*นำและผู*ตาม 
       (7) จัดการเรียนรู*ให*เกิดความรู*เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดตCอสื่อสารด*วย และสามารถวาง
ตนได*เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตCละวัฒนธรรม 

4.3  กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรู@ด@านทักษะความสัมพันธCระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
       (2) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุCมในช้ันเรียน 
       (3) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรCวมกิจกรรมตCาง ๆท่ีคณะหรือท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
       (4) การมีสCวนรCวมในกิจกรรมตCางๆท้ังในและนอกสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 
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5.   ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข   การส่ือสาร   และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1   ผลการเรียนรู @ด@านทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช@เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช*เคร่ืองมือท่ีทันสมัย ตCอการทำงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
(2) สามารถใช*เคร่ืองมือตCาง ๆ เพ่ือสืบค*นข*อมูลท่ีเก่ียวข*อง และการแก*ไขป_ญหาโดยใช*

เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีหลากหลายได*อยCางสร*างสรรคM 
(3) สามารถส่ือสารได*อยCางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด  การฟ_งและการเขียน พร*อมท้ัง 

เลือกใช*รูปแบบของส่ือการนำเสนอได*อยCางเหมาะสม 
(4) สามารถติดตามความก*าวหน*าของเทคโนโลยีอุบัติใหมC และสามารถนำมาใช*งานได*อยCาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.2   กลยุทธCการสอนที่ใช@ในการพัฒนาการเรียนรู@ด@านทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน*นให*ผู*เรียนได*ฝ̀กทักษะการส่ือสารระหวCางบุคคลท้ังการ 

พูด  การฟ_ง  และการเขียนในกลุCมผู*เรียน  ระหวCางผู*เรียนและผู*สอน  และบุคคลที่เกี่ยวข*องในสถานการณMท่ี
หลากหลาย 

(2)  จัดประสบการณMการเรียนรู*ท่ีสCงเสริมให*ผู*เรียนได*เลือกและใช*เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3)  จัดประสบการณMการเรียนรู*ที่สCงเสริมให*ผู*เรียนได*ใช*ความสามารถในการเลือก เทคโนโลยี
ดิจิทัล และฝ̀กทักษะการนำเสนอด*วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู*ฟ_ง  และเน้ือหาท่ีนำเสนอ 

(4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู*ในรายวิชาตCาง ๆ ให*นักศึกษาได*วิเคราะหMสถานการณMจำลอง และ 
สถานการณMเสมือนจริง และนำเสนอการแก*ป_ญหาท่ีเหมาะสม 

(5)  เรียนรู*เทคนิคการประยุกตMใช*เทคโนโลยีดิจิทัลให*เหมาะสมกับวิชาชีพ 
5.3   กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรู@ด@านทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช@

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)   ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช*ทฤษฎี การเลือกใช*เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรMและสถิติ ท่ีเก่ียวข*อง 
(2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข*อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช*เคร่ืองมือ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตCาง ๆ ท่ีมีการนำเสนอตCอช้ันเรียน 
(3)   ประเมินในระหวCางการสอน โดยอาจให*นักศึกษาแก*ป_ญหา วิเคราะหMประสิทธิภาพ 

ของวิธีแก*ป_ญหา และให*นำเสนอแนวคิดของการแก*ป_ญหา ผลการวิเคราะหMประสิทธิภาพ ตCอนักศึกษา 
ในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณMในเชิงวิชาการระหวCางอาจารยMและกลุCมนักศึกษา  
        (4)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช*แบบสังเกต  และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
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ตารางสรุปผลการเรียนรู1ในแต4ละด1าน (หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางปMญญา 

1) ตระหนักในคุณค.า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย?สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต.อเวลา และความรับผิดชอบต.อ
การกระทำต.อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3) เคารพกฎ ระเบียบ และขMอบังคับต.าง ๆ ของ
องค?กรและสังคม 

4) สามารถวิเคราะห?ผลกระทบจากการใชM
คอมพิวเตอร?ต.อบุคคล องค?กรและสังคม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตลอดจนเปSนแบบอย.างท่ีดีต.อผูMอ่ืนท้ังในการ
ดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

1) มีความรูMและความเขMาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฏีท่ี
สำคัญในเน้ือหาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

2) ประยุกต?ใชMองค?ความรูM ทักษะและการใชMเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับการแกMไขป[ญหาธุรกิจแพลตฟอร?ม 

3) วิเคราะห? ออกแบบ ปรับปรุงหรือประเมินผลการทำธุรกิจ
แพลตฟอร?ม  

4) สามารถติดตามความกMาวหนMาทางวิชาการ วิชาชีพ และ
เทคโนโลยีใหม. ๆ ท่ีเก่ียวขMอง รวมท้ังการนำไปประยุกต?ใชM 

1) คิดอย.างมีวิจารณญาณ   คิดวิเคราะห?อย.าง
เปSนระบบ  

2) สามารถสืบคMน   ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใชMในการแกMไขป[ญหาอย.าง
สรMางสรรค? 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห? และสรุป
ประเด็นป[ญหาและความตMองการ 

4) มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีไดMรับการฝcกฝน หรือ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
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ตารางสรุปผลการเรียนรู1ในแต4ละด1าน (หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี) 

4. ทักษะความสัมพันธPระหว4างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใหMความช.วยเหลือและอำนวยความสะดวกการแกMป[ญหา
สถานการณ?ต.างๆ บทบาทของผูMนำ หรือบทบาทของผูMร.วมทีมทำงาน 

2) สามารถใชMความรูMในศาสตร?มาพัฒนาสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ.ม 
4) สามารถแสดงความคิดเห็นในการแกMไขสถานการณ?ทั้งส.วนตัวและ

ส.วนรวม         
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูMทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย.างต.อเน่ือง 

1) มีทักษะการใชMเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ต.อการทำงานท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัล 

2) สามารถใชMเคร่ืองมือต.าง ๆ เพ่ือสืบคMนขMอมูลท่ีเก่ียวขMอง และการแกMไขป[ญหา
โดยใชMเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีหลากหลายไดMอย.างสรMางสรรค? 

3) สามารถสื่อสารไดMอย.างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การฟ[งและการเขียน 
พรMอมท้ังเลือกใชMรูปแบบของส่ือการนำเสนอไดMอย.างเหมาะสม 

4) สามารถติดตามความกMาวหนMาของเทคโนโลยีอุบัติใหม. และสามารถ
นำมาใชMงานไดMอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห@เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
กลุ0มวิชาชีพพ้ืนฐานวิชาชีพ 
07-004-209 หลักการบัญชี  � � �  � �   � � � �    � � �  � �  

07-004-210 การภาษีอากร   � � �  � �   � �  �    � � �  � �  

07-004-217  โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ  � � �   � �  � �  �  �   � � �   

07-004-221 สถิติธุรกิจ  � � �  �  �  � � � �  � �   � �   

07-004-227 หลักการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล  � � �   �   � �  �  � � � �    � � 

07-004-228 หลักการตลาดยุคดิจิทัล  �  �  � � �  � �  �  � � � �  �  � � 

07-004-229 เศรษฐศาสตรMสรNางสรรคM � � �   �   �  � �   �  �  � � �  

07-004-230 พฤติกรรมผูNบริโภคยุคดิจิทัล � � �   � �   �  � �   � �    � � 

07-004-231 การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล � � �  � �   � �  �    � �   � �  

07-004-232 จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อการตลาดดิจิทัล � �   � � � �   � �  �  � �    � � 

07-004-233 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกสM �  �  � � �   �  �    � �    � � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุBมวิชาชีพบังคับ 
07-024-201 การจัดการผลิตภัณฑD � � �  � � � �  �  �  �   �  �  � � 

07-024-202 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ � � �   � � �  �  �  � �  �   � �  

07-024-203 การกระจายสินคLาและชNองทางการตลาด

ดิจิทัล 

 �  �  � �  �  � �   �  �   � � � 

07-024-204  การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ  � �  � � �  � �  �  �   � � � � �  

07-024-205  หลักการเบื้องตLนของสื่อออนไลนDและ

การตลาดดิจิทัล 

  � � � �  � �  � � � �   � � � �  � 

07-024-206  การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล  �  � �  � �   � � � �  � �  �  �  

07-024-207  สื่อสรLางสรรคDดิจิทัล �  � � �  � � �  � �   �  � � � � � � 

07-024-208  การสรLางตราสินคLายุคเศรษฐกิจดิจิทัล �  � �  � � � � � �  �  �  � � � �  � 

07-024-209  เครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับ

ผูLประกอบการยุคดิจิทัล 

  � � �  � � �  � � � �  � �  � �  � 

07-024-210  การตลาดระหวNางประเทศ  � �   �  �  �  �   �  �  �  �  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุBมวิชาชีพบังคับ 
07-024-211  โลจิสติกสDและโซNอุปทาน    � �   � �  � � � �  � � �  � �  � � 

07-024-212   กลยุทธDการตลาดและการประยุกตDศิลปะการรบ �  �  � � � �  � � �   � �    � �  

07-024-213  แผนธุรกิจ � � �   � � �  �  � �  �  � �  � �  

07-024-214  ผูLประกอบการพาณิชยDอิเล็กทรอนิกสD  � � � � � � �  �  � �   �  � � � � � 

07-024-215  วิจัยการตลาด �   � � � �  � � � � � � �  � � � � �  

07-024-216  สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล  � �    � � � � � � � � � � �   � � � 

07-024-217  การเตรียมความพรLอมสหกิจศึกษาและฝ`ก

ประสบการณDวิชาชีพ 
� � �  � �   �  �  �   � � � � � �  

07-024-218  โครงงานทางการตลาดดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � 

07-024-219  การฝ`กประสบการณDวิชาชีพ � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 

07-024-220  สหกิจศึกษา  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห@เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
กลุBมวิชาชีพเลือก 

 
กลุBมวิชาการตลาดการเกษตร   
07-024-221  การจัดการการตลาดสินคLาเกษตร  � �  � � � � � � �  �  � � �  �  � � 

07-024-222  เศรษฐศาสตรDการผลิตทางการเกษตรและ 

อุตสาหกรรมเกษตร       

  � �   � �  � � �   � � �  �  � � 

07-024-223  การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ2ทางการเกษตรและราคา �  �  � � � � � � � �  � � � �  � � �  

07-024-224  ทักษะการเป;นผู=ประกอบการธุรกิจการเกษตร � � �  � � � � � � � � � � � � � � �  � � 

07-024-225  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยNอม 

ในธุรกิจการเกษตร            

� � �  � � � �  � � � � � � � �  �  �  

07-024-226  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสNงเสริมการเกษตร   � �   �  �  � �    � �  � � � � 

07-024-227  การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน � � �    � �   � �   �  �   � �  

07-024-228  การประกอบการธุรกิจเกษตร     �  �   � � �  �  �   �  � � � � 

07-024-229  การจัดการเชิงกลยุทธDสำหรับธุรกิจเกษตร    � �    �  � � �   �   �   �  � 

07-024-230  การตลาดสินคLาเกษตร �  �    � �   � �    � �   �  � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุBมวิชาชีพเลือก 
 

กลุBมวิชาการตลาดบริการ 
07-024-231 การตลาดบริการยุคดิจิทัล  � � �  � � �  �  �   �  �  � �   

07-024-232 การจัดการลูกคLาสัมพันธDยุคดิจิทัล � �  � �  � �   � �    � �   � �  

07-024-233 การนำเสนอและโนLมนLาวทางธุรกิจ  �  �   � �  �  � � �   �    � � 

07-024-234 การสNงเสริมการตลาดและการบริหารสื่อใหมN �   �  � � �   � � �  � �   �  �  

07-024-235  การตลาดบริการและการจัดการลูกคLาสัมพันธD   � �  � � � � �  �  �    � �  �  �  

07-024-236 การจัดการตลาดบริการและแบรนดDบริการ  � �  �  � �   � �    �  � �  �  

07-024-237 การดำเนินงานการตลาดบริการ � �  � �  �  � �  �  �   �  �   � 

07-024-238  การสื่อสารอยNางมีประสิทธิภาพทางการตลาด  � � �   �  �  �  �   �  �   � � 

07-024-239  การวิเคราะหDผูLบริโภคเชิงลึก  � � �  � �   � � �  �   �  � �   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู4รายวิชา (Curriculum Mapping)   หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี 

� ความรับผิดชอบหลัก  �  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ@ 
ระหวBางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุBมวิชาชีพเลือก 
 

กลุBมวิชาการตลาดเพื่อสังคม 
07-024-240 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลLอม �  � � � � � �  �  �  �  � �  �  �  

07-024-241 ธุรกิจเพื่อสังคม �  � � � � � � � �  � �  � � �  �  � � 

07-024-242 ความเปbนผูLประกอบการทางสังคม �  �  � � � �   � � �  � � �  �  � � 

07-024-243  รูปแบบธุรกิจของเทคโนโลยีโอเพนซอร?ส   � �  �  �  � � �   �  � � � �  � 

07-024-244 นวัตกรรมสรLางสรรคDเพื่อสุขภาพและ 

สิ่งแวดลLอม 

� � �   � � � �  � �  �  �  � � �  � 

07-024-245 นวัตกรรมการทNองเที่ยวแบบยั่งยืน � �   � � � � � �  �  �  �  � � �  � 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

 

ความคาดหวังของผลลัพธ0การเรียนรู8เมื่อสิ้นป?การศึกษาของผู8เรียน 

ช้ันป& รายละเอียด 

ช้ันป;ท่ี 1 มีความรู@เรื่องภาษา การสื่อสาร และวิถีชีวิตภายใต@สังคมพหุวัฒนธรรม  ควบคูOกับมีความรู@

พื ้นฐานด@านการตลาด  มีความคิดริเริ ่มสร@างสรรค8ในการทำธุรกิจแพลตฟอร8ม  และ

สามารถใช@เครื ่องมือสื่อออนไลน8ในการจัดการผลิตภัณฑ8ให@เหมาะสมกับพฤติกรรม

ผู@บริโภค ในยุคดิจิทัล 

ช้ันป;ท่ี 2 สามารถออกแบบตราสินค@า ออกแบบเนื ้อหาบนสื ่อออนไลน8 และสามารถเลือก

แพลตฟอร8มออนไลน8ท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมผู@บริโภคในยุคดิจิทัล  

ช้ันป;ท่ี 3 สามารถวิเคราะห8สถานการณ8ทางด@านการตลาดเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ และวิจัยการตลาด 

รวมท้ังสามารถวางแผนกลยุทธ8ท่ีเหมาะสมสำหรับผู@ประกอบการพาณิชย8อิเล็กทรอนิกส8 

ช้ันป;ท่ี 4 สามารถบูรณาการและตOอยอดองค8ความรู@ในการประกอบอาชีพด@านการตลาดดิจิทัล 

ภายใต@จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 



84 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ: ในการให<ระดับคะแนน (เกรด) 

          ใช@เกณฑ8การประเมินตามข@อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 วOาด@วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 หมวดท่ี 7 ข@อ 23 และ 24 

 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู<ขณะนักศึกษายังไมTสำเร็จการศึกษา 

   ให@กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู@ของนักศึกษาเปcนสOวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต@องทำความเข@าใจตรงกันท้ังสถาบันและนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  

   การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให@นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข@อสอบให@เปcนไปตามแผนการสอน  

   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได@โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู@และรายงานผล 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู<หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู@ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา ควรเน@นการทำ

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยท่ีได@มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ

หลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการ ดังตัวอยOางตOอไปน้ี 

(1) ภาวะการได@งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตOละรุOนท่ีจบการศึกษา ในด@านระยะเวลาการหางาน

ทำ ความเห็นตOอความรู@ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผู@ประกอบการ โดยการขอเข@าสัมภาษณ8 หรือ การสOงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน 

ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข@าทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  

(3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงOของความพร@อมและความรู@จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง

สาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี ่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปgดโอกาสให@เสนอ

ข@อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให@ดีย่ิงข้ึน 

(4) ความเห็นจากผู@ทรงคุณวุฒิท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปcนอาจารย8พิเศษ ตOอความพร@อมของนักศึกษาใน

การเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข@องกับกระบวนการเรียนรู@ และการพัฒนาองค8ความรู@ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ:การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

      3.1 ต@องเรียนครบตามจำนวนหนOวยกิตที่กำหนดไว@ในหลักสูตร และต@องได@คOาระดับคะแนนเฉลี่ยไมOต่ำ

กวOา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทOา 

   3.2  ใช@เกณฑ8การสำเร็จการศึกษาเปcนไปตามข@อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8วOาด@วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  หมวดท่ี 8 ข@อ 29 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย0และบุคลากร 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย:ใหมT 

(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปcนอาจารย8แกOอาจารย8ใหมO ให@มีความรู @และเข@าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตOาง ๆ ของคณะ 

(2)  สOงเสริมอาจารย8ให@มีการเพิ่มพูนความรู@ สร@างเสริมประสบการณ8เพื่อสOงเสริมการสอนและการวิจัยอยOาง

ตOอเนื่อง  การสนับสนุนด@านการศึกษาตOอ ฝmกอบรมด@านการตลาดผOานโซเซียลมีเดีย/คอนเทนต8 ผลิตงานคิด

สร@างสรรค8 การซื้อสื่อ การทำ SEO การตลาดอัตโนมัติ และการวางแผนการตลาดออนไลน8 สัมมนาและดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในหนOวยงานอ่ืน เข@ารOวมประชุมทางวิชาการท้ังในและตOางประเทศ  

(3)   มีการศึกษาดูงานตามสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข@องกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

(4)   จัดให@อาจารย8อาวุโสเปcนอาจารย8พี่เลี ้ยงที่คอยให@คำแนะนำวิธีการสอนและการประเมินผลรวมท้ัง

วัฒนธรรมองค8กรของมหาวิทยาลัย/คณะ 

(5)   จัดอาจารย8ใหมOให@ทำการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอนควบคูOไปกับอาจารย8อาวุโส 

(6)   จัดให@มีการประเมินและติดตามความก@าวหน@าในการปฏิบัติงานด@านการสอนของอาจารย8ใหมO 

2. การพัฒนาความรู<และทักษะให<แกTคณาจารย: 

2.1.  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  จัดให@มีระบบประเมินผลด@านการสอนและการประเมินผลอยOางมีสOวนรOวมระหวOางผู@เรียน ผู@สอนและผู@บริหาร 

(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา โดย

เน@นท่ีต@นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 

(3) สนับสนุนอาจารย8เข@ารOวมประชุมวิชาการและดูงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ

ตOางประเทศ 

(4)  จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับทักษะการสอนท่ีทันสมัยด@านตลาดอัตโนมัติและเคร่ืองมือสมัยใหมOในการทำ 

ตลาดดิจิทัลให@กับอาจารย8ท้ังเกOาและใหมO 

(5)  จัดอาจารย8อาวุโสเปcนอาจารย8พ่ีเล้ียงให@แกOอาจารย8ใหมO 

(6) สOงเสริมและพัฒนาทักษะการใช@เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2.  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด<านอ่ืน ๆ 

(1) สOงเสริมอาจารย8ให@มีการเพิ่มพูนความรู@ สร@างเสริมประสบการณ8เพื่อสOงเสริมการสอนและการวิจัยอยOาง

ตOอเน่ือง  การสนับสนุนด@านการศึกษาตOอ สัมมนาและดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในหนOวยงานอ่ืน เข@ารOวมประชุม

ทางวิชาการท้ังในและตOางประเทศ  

(2) มีการกระตุ@นอาจารย8ทำผลงานทางวิชาการ 

(3) สOงเสริมการทำวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

(4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย และให@อาจารย8เข@ารOวมกลุOมวิจัยตOาง ๆ ของคณะ 
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(5) สOงเสริมการมีสOวนรOวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกOชุมชนที่เกี่ยวข@องกับการพัฒนาความรู@และคุณธรรม 

ของคณะ 

(6) จัดอาจารย8เข@ารับการอบรมทักษะปฏิบัติด@านการตลาดผOานโซเซียลมีเดีย/คอนเทนต8 ผลิตงานคิด

สร@างสรรค8 การซ้ือส่ือและการวางแผนการตลาดออนไลน8 

 
 
 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการประกันคุณภาพหลักสูตร จะใช@เกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง

เกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที่ 13 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 โดยกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค8ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด@าน คือ 1) 

กำกับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  3) นักศึกษา  4) คณาจารย8  5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู@เรียน 6) 

สนับสนุนการเรียนรู@ 

 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  มีหน@าที่กำกับมาตรฐานหลักสูตรให@เปcนไปตามเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 

1.2 มีอาจารย8ผู @รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ทำหน@าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 4 คน ซึ่งต@องได@รับการแตOงตั้งจากคณะกรรมการประจำคณะฯ และนำเสนอตOอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร8 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลำดับ 

1.3 อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน@าที่ในการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ตั้งแตOการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให@ทันสมัยอยOางตOอเนื่อง อยOางน@อยทุกๆ 5 ป; ทั้งนี้หลักสูตรจะต@องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ8 อยูOประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

1.4 การดำเนินงานตามตัวบOงชี้ผลการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข@อ 1-5 ดังน้ี 

  1.4.1 กำหนดให@อาจารย8ผู@รับผิดชอบอยOางน@อยร@อยละ 80 มีสOวนรOวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

          อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแผนการดำเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล

ดำเนินงานตOอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ทุกภาคการศึกษา เพื่อชOวยกำกับให@การดำเนินงานของ

หลักสูตรเปcนไปตามมาตรฐาน 

  1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคล@องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหOงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
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  1.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ8ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยOางน@อยกOอนการเปgดสอนในแตOละภาคการศึกษาให@ครบทุกวิชา 

  1.4.4 มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ8ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปgดสอนให@

ครบทุกรายวิชา 

  1.4.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดป;

การศึกษา 

    1.5   อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร รOวมกันพิจารณากำหนดให@บางรายวิชาจะต@องเชิญอาจารย8พิเศษหรือ

วิทยากรผู@เชี่ยวชาญมาบรรยายอยOางน@อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย8พิเศษนั้นไมOวOาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง

ช่ัวโมงจะต@องเปcนผู@มีประสบการณ8ตรงซ่ึงมีความเช่ียวชาญในหัวข@อ/รายวิชาท่ีทำการสอน 

 

2. บัณฑิต 

2.1 ผู@สำเร็จการศึกษา ร@อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในกำหนดเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

2.2 ผู@สำเร็จการศึกษา ร@อยละ 70 สามารถมีงานทำภายใน 1 ป; 

2.3 มีการสำรวจความพึงพอใจของผู@ใช@บัณฑิตทุกป; เพ่ือนำข@อมูลมาใช@ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 คุณสมบัติผู@เข@าศึกษา 

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทOาทุกสาขา 

2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา 

3) เปcนผู@สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ท่ีรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

4) มีคุณสมบัติครบถ@วนตามประกาศหรือข@อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8  

3.1.2 การคัดเลือก  

 การคัดเลือกผู@เข@าศึกษาให@เปcนไปตามหลักเกณฑ8และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

3.1.3 การเทียบโอนหนOวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข@ามสถาบันอุดมศึกษา 

เปcนไปตามประกาศ/ข@อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข@องของทบวงมหาวิทยาลัย /กระทรวงศึกษาธิการ / 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 ท่ีมีผลบังคับใช@ในปwจจุบัน 
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3.2 การสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1  การเตรียมความพร@อมผู@เรียนกOอนเข@าศึกษา 

   อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร@อมผู@เรียนกOอนเร่ิมเข@าเรียน โดยการจัดปฐมนิเทศ 

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร วิชาท่ีเรียน กฎ ระเบียบ ข@อบังคับตOางๆ ส่ิงอำนวยความสะดวก และมีคูOมือ

นักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหมOทุกคน 

      3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร@อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ต้ังแตOช้ันป;ท่ี 1-4 เพ่ือให@มีความพร@อมใน

การออกไปประกอบวิชาชีพ โดย 

 ช้ันป;ท่ี 1 เตรียมความพร@อมให@นักศึกษาใหมOกOอนเปgดภาคการศึกษา โดยการจัดโครงการสอน

ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหมO โดยฝxายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

    ชั้นป;ท่ี 2-3 เตรียมความพร@อมให@นักศึกษามีทักษะและบุคลิกภาพที่จำเปcนตOอการประกอบ

วิชาชีพ เชOน ทักษะด@านภาษา ทักษะด@านอารมณ8 ความรับผิดชอบตOอสังคม และมีจิตอาสา โดยการจัดโครงการ

ตOางๆ ของหลักสูตร และฝxายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย 

1) สOงเสริมและสนับสนุนให@นักศึกษาได@รOวมกิจกรรมท่ีกำหนดไว@ในระบบการทำกิจกรรมของคณะฯ 

2) สOงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด@านคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง

ศิลปวัฒนธรรมของท@องถ่ิน 

3) สOงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด@านภาษาให@กับนักศึกษา    ชั ้นป;ที ่  4 ให@

นักศึกษาออกฝmกปฏิบัติงานจริงตามหนOวยงาน และสถานประกอบการตOางๆ เพ่ือ

เสริมสร@างทักษะด@านวิชาชีพ 

      3.2.3 การให@คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว  

   สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให@คำปรึกษาด@านวิชาการและแนะแนวการศึกษา

แกOนักศึกษา เพ่ือให@มีแนวโน@มอัตราการคงอยูO และอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง โดย 

  1)  กำหนดระบบการให@คำปรึกษาและชOวยเหลือนักศึกษาท้ังด@านการเรียนและสOวนตัว 

  2)  มีการกำหนดอาจารย8ที่ปรึกษาประจำชั้นป; และกำหนดให@มีชั่วโมง Home Room เพื่อให@

อาจารย8ท่ีปรึกษาได@พบปะและให@คำปรึกษากับนักศึกษาท่ีอยูOในความดูแลได@อยOางสม่ำเสมอ  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

     3.3.1 จากการดำเนินการของหลักสูตรที่มีระบบกลไก การประเมินผล และการพัฒนาท้ังในด@านการ

รับนักศึกษา และการพัฒนาและสOงเสริมนักศึกษา ทำให@หลักสูตรมีอัตราการคงอยูO และสำเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาในระดับสูงขึ้น โดยมีการติดตามและรายงานผลการคงอยูOของนักศึกษา ผลการสำเร็จการศึกษาให@แกO

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

     3.3.2 มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาป;สุดท@าย/บัณฑิตใหมOที่มีตOอคุณภาพการเรียนการสอน

และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา  
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     3.3.3 นักศึกษาสามารถร@องเรียนตOอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการนำข@อร@องเรียนมา

ประชุมเพ่ือจัดการแก@ปwญหาจากข@อร@องเรียน  
 

4. อาจารย: 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย: 
4.1.1 ระบบการรับและแตOงต้ังอาจารย8ประจำหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตร และอาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร เสนอแตOงตั้งอาจารย8ประจำหลักสูตรตOอ

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 และ

สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย8 

 มีระบบอัตรากำลัง โดยคณะฯ มีแผนอัตรากำลังของจำนวนอาจารย8ท่ีคงอยูO จำนวนอาจารย8ท่ี

เกษียณ จำนวนอาจารย8ท่ีศึกษาตOอในแตOละป; เพ่ือใช@วางแผนในการดำเนินการสรรหาอัตรากำลังของอาจารย8ในแตOละป;  

4.1.3 ระบบการสOงเสริมและพัฒนาอาจารย8 

1) กำหนดให@อาจารย8แตOละทOานทำแผนการพัฒนาตนเองเกี ่ยวกับการศึกษาตOอ การทำ

ตำแหนOงทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดสรรอาจารย8ที่จะลาศึกษาตOอในแตO

ละป; และเสนอตOอคณะกรรมการประจำคณะฯ ตOอไป 

2) คณะฯ สนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการเข@ารOวมอบรม การประชุมวิชาการ และการ

นำเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตOางประเทศ 

3) คณะกรรมการวิชาการคณะฯ รOวมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนและ

ดำเนินการพัฒนาอาจารย8ประจำหลักสูตรและอาจารย8ผู@สอน 

 4.2 คุณภาพอาจารย: 
อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามการเผยแพรOผลงานของอาจารย8ประจำหลักสูตร โดยผOานการ

ติดตามและรายงานผลของงานสOงเสริมงานวิจัยและตำราของคณะทุกป; เพื่อให@มีผลงานที่มีคุณภาพ และเปcนไปตาม

เกณฑ8คุณสมบัติของอาจารย8ประจำหลักสูตรตามเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย: 
อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร มีการรายงานการคงอยูOของอาจารย8ประจำหลักสูตร และสำรวจความ

พึงพอใจของอาจารย8ประจำหลักสูตรตOอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป; 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู<เรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) คณบดีแตOงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

2) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร@างรายวิชา และ curriculum 

mapping ของแตOละรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก@ไข 
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3) อาจารย8ผู@สอน และผู@เรียน ประเมินหลักสูตร 

4) ประชุมผู@มีสOวนได@สOวนเสีย เพ่ือแสดงความคิดเห็นตOอหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

5) เสนอรOางหลักสูตรที่ปรับแก@หลังประชุมผู@มีสOวนได@สOวนเสียเสนอตOอคณะกรรมการวิพากษ8หลักสูตร 

เพ่ือให@ข@อเสนอแนะตOอหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

6) เสนอรOางหลักสูตรที่ผOานการปรับปรุงแก@ไขตามคำแนะนำของผู@ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ8หลักสูตรตOอ

คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

7) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก@ไข เพื่อขอความเห็นชอบตOอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำดับ 

8) อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังส้ินสุดป;การศึกษา 

5.2 การวางระบบผู<สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกำหนดผู<สอน 

1) หัวหน@าสาขาวิชากำหนดผู@สอน โดยพิจารณาถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย 

หรือประสบการณ8ท่ีเก่ียวข@องกับวิชาน้ันๆ และภาระงานของอาจารย8 

2) อาจารย8ผู@สอนต@องเปcนอาจารย8ประจำหลักสูตร อาจารย8ประจำ อาจารย8พิเศษท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดทำ มคอ. 3, 4, 5, 6 มีข้ันตอนดังน้ี 

1) ผู@สอน/ผู@ประสานงานรายวิชา ซ่ึงเปcนอาจารย8ประจำหลักสูตรทำหน@าท่ีจัดทำ มคอ. 3,4,5,6 

วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให@

เปcนไปอยOางมีคุณภาพ 

2) อาจารย8ผู@รับผิดชอบหลักสูตร กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ. 3, 4, 5, 6  

3) ผู@สอน/ผู@ประสานงานรายวิชาสOง มคอ. 3, 4 กOอนวันเปgดภาคการศึกษา  มคอ. 5, 6 ภายใน 

30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน 

4) กำหนดให@มีการชี้แจง และแนะนำผู@เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตOละรายวิชาใน

คาบแรกของการเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให<คำแนะนำนักศึกษา 

 มีระบบอาจารย8ที่ปรึกษา ให@คำปรึกษาและชOวยเหลือนักศึกษาทั้งด@านการเรียนและสOวนตัว 

โดยกำหนดให@มีช่ัวโมง Home room เพ่ือให@อาจารย8ท่ีปรึกษาได@พบปะกับนักศึกษาอยOางสม่ำเสมอ 

5.2.4 การอุทธรณ:ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคำร@องเพื่อขออุทธรณ8ในกรณีที่มีข@อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

สอบ และวิธีการประเมินผล  
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2) คณะฯ มีชOองทางรับคำร@องเพ่ือการขออุทธรณ8ของนักศึกษา 

3) คณะฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ8ของนักศึกษา 

 5.3 การประเมินผู<เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู<ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

1) ผู@สอน/ผู@ประสานงานรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู@ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว@ใน 

มคอ. 3, 4 และพิจารณาให@เกรด และผOานการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ตามลำดับ จากน้ันสOงเกรดภายในเวลาท่ีทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกำหนด 

2) มีการประเมินผู@สอนโดยผู@เรียน 

3) ผู@สอน/ผู@ประสานงานรายวิชา จัดทำ มคอ. 5, 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  

4) กำหนดให@มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู@เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู@ที่กำหนดใน 

มคอ. 3, 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะฯ แตOงตั ้งทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของผู @เรียน เพ่ือ

ดำเนินการทวนสอบอยOางน@อยร@อยละ 25 ของจำนวนรายวิชาที่เปgดสอนในแตOละภาคการศึกษา และรายงานผลตOอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู< 

 6.1   การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำป; ท้ังเงินงบประมาณและเงินรายได@เพ่ือจัดซ้ือตำรา ส่ือการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ8 และวัสดุครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8ที่รองรับการทำงานด@านกราฟgกโดยเฉพาะ ห@องปฏิบัติการ

ผลิตสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร@างสภาพแวดล@อมให@เหมาะสมกับการ

เรียนรู@ด@วยตนเองของนักศึกษา 
 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูTเดิม 

 1) ห@องเรียน โสตทัศนูปกรณ8 สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูOในสภาพพร@อมใช@

งาน เอ้ือตOอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรู@  

 2) ห@องปฏิบัติคอมพิวเตอร8 จำนวน 4 ห@อง  เพื่อใช@ในการฝmกทักษะการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร8 

สำหรับฝmกปฏิบัติการใช@งานโปรแกรมในสำนักงาน ที่เหมาะสมและสอดคล@องกับการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรของคณะ 

 3) ห@องสมุดคณะวิทยาการจัดการ (บริเวณอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1) พร@อมกับส่ิง

อำนวยความสะดวกสำหรับการสืบค@นความรู@ ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให@เปcนปwจจุบัน ตรงกับความ

ต@องการในการใช@ประโยชน8ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถ

ค@นคว@าข@อมูลได@จากห@องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร8 

4) ห@องทำกิจกรรมนักศึกษา (ห@องสโมสรนักศึกษา) เพ่ือให@นักศึกษาได@รOวมวางแผน ปรึกษาการทำ

กิจกรรมรOวมกัน 



92 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

5) มีการจัดพ้ืนท่ีให@นักศึกษาสามารถทำงาน ปรึกษางานรOวมกัน และติดต้ังระบบอินเตอร8เน็ต เพ่ือ

เอ้ือตOอการเรียนรู@นอกเวลาเรียน 

6) มีการจัดสภาพแวดล@อมทางกายภาพภายในสถานศึกษาให@ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) ผู@บริหารของคณะ ฯ มีการวางแผน จัดหาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน ห@องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร8ที่รองรับการทำงานด@านกราฟgกขั้นสูง รวมถึงห@องปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน8  และติดตามการใช@

ทรัพยากรการเรียน การสอน เชOน 

2) อาจารย8ผู@สอนเสนอรายช่ือหนังสือ ตำรา ส่ือตOาง ๆ  และห@องปฏิบัติการ ฯ ตOาง ๆ  ไปยังผู@บริหารของคณะ ฯ  

3) จัดสรรงบประมาณ 

4) จัดระบบการใช@ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู@สอน ผู@เรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวข@อง 

2) จัดระบบติดตามการใช@ทรัพยากร เพ่ือเปcนฐานข@อมูลประกอบการประเมิน 

 

7.   ตัวบTงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการดำเนินการบรรลุตามเปàาหมายตัวบOงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การตลาดดิจิทัล ท้ังหมดอยูOในเกณฑ8ดีตOอเน่ือง 2 ป;การศึกษาเพ่ือติดตามการดำเนินการตาม TQF ตOอไป ท้ังน้ีเกณฑ8

การประเมินผOาน คือ มีการดำเนินงานตามข@อ 1–5 และอยOางน@อยร@อยละ 80 ของตัวบOงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว@

ในแตOละป; 

ดัชนีบTงช้ีผลการดำเนินงาน 
ป&ท่ี 

1 

ป&ท่ี 

2 

ป&ท่ี 

3 

ป&ท่ี 

4 

ป&ท่ี 

5 

(1) อาจารย8ประจำหลักสูตรอยOางน@อยร@อยละ 80 มีสOวนรOวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
ü ü ü ü ü 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล@องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
ü ü ü ü ü 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ8ภาคสนาม (ถ@ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยOางน@อยกOอนการเปgดสอนในแตOละภาค

การศึกษาให@ครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ8ภาคสนาม (ถ@ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปgดสอนให@ครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 
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ดัชนีบTงช้ีผลการดำเนินงาน 
ป&ท่ี 

1 

ป&ท่ี 

2 

ป&ท่ี 

3 

ป&ท่ี 

4 

ป&ท่ี 

5 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 

หลังส้ินสุดป;การศึกษา 
ü ü ü ü ü 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู@ท่ีกำหนดใน

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ@ามี) อยOางน@อยร@อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปgดสอนในแตOละ

ป;การศึกษา 

ü ü ü ü ü 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ8การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู@ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป;

ท่ีแล@ว 

 ü ü ü ü 

(8) อาจารย8ใหมO (ถ@ามี) ทุกคน ได@รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด@านการจัดการ

เรียนการสอน  
ü ü ü ü ü 

(9) อาจารย8ประจำทุกคนได@รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยOางน@อย

ป;ละหน่ึงคร้ัง 
ü ü ü ü ü 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ@ามี) ได@รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมOน@อยกวOาร@อยละ 50 ตOอป; 
ü ü ü ü ü 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป;สุดท@าย/บัณฑิตใหมOท่ีมีตOอคุณภาพการเรียน

การสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉล่ียไมOน@อยกวOา 3.50 จาก

คะแนน 5.00 

   ü ü 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู@ใช@บัณฑิตท่ีมีตOอบัณฑิตใหมO เฉล่ียไมOน@อยกวOา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.00 
    ü 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1    การประเมินกลยุทธ:การสอน 

 ชOวงกOอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ8การสอนโดยทีมผู @สอนหรือระดับสาขาวิชา หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผู@เชี่ยวชาญด@านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สOวนชOวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห8ผลการประเมิน

การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห8ผลการเรียนของนักศึกษา  

 ด@านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปwญหา/ข@อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และ

กำหนดให@ผู@รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน@าสาขานำไปปรับปรุงและรายงานผลตOอไป  

 1.2    การประเมินทักษะของอาจารย:ในการใช<แผนกลยุทธ:การสอน 

   การประเมินทักษะดังกลOาวสามารถทำโดยการ 

– ประเมินโดยนักศึกษาในแตOละรายวิชา 

– การสังเกตการณ8ของผู@รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และหัวหน@าสาขา  

– ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศการสอน 

 

 2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข@อมูลจาก 

– นักศึกษาป;สุดท@าย 

– บัณฑิตใหมO 

– ผู@ใช@บัณฑิต 

– อาจารย8ผู@สอน 

– ผู@ทรงคุณวุฒิ 

 

 3.    การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

    ต@องผOานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และตัวบOงช้ีเพ่ิมเติมข@างต@น รวมท้ังการผOานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  

 

 4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ:การสอน 

• รวบรวมข@อเสนอแนะ/ข@อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิตใหมO ผู@ใช@บัณฑิต ผู@ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย8ผู@สอน 

• วิเคราะห8ทบทวนข@อมูลข@างต@น โดยผู@รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร/หัวหน@าสาขา 

• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ8  



95 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำส่ังแต*งต้ังคณะกรรมการร*าง/จัดทำ/พัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  

(Digital Marketing) 
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ภาคผนวก ข 
คำส่ังแต*งต้ังคณะกรรมการวิพากษS 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

ตารางรายวิชาท่ีตอบสนองต*อวัตถุประสงคSของหลักสูตร 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

ตารางรายวิชาที่ตอบสนองตUอวัตถุประสงค0ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค,ของหลักสูตร รายวิชา หน9วยกิต 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู8

ความสามารถ และทักษะด8าน

การตลาดดิจิทัล 

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
1. การใช8ภาษาไทย 

2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

3. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. การใช8ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 

5. สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต8  

6. สถิติ 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
1. หลักการจัดการธุรกิจดิจิทัล  

2. หลักการตลาดยุคดิจิทัล  

3. พฤติกรรมผู8บริโภคยุคดิจิทัล  

4. หลักการบัญช ี  

5. การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล 

6. การภาษีอากร 

วิชาชีพบังคับ 
1. แผนธุรกิจ  

2. การจัดการผลิตภัณฑV 

3. การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ  

4. การกระจายสินค8าและชXองทางการตลาดดิจิทัล 

5. การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัลแบบบูรณาการ  

6. วิจัยการตลาด 

7. โลจิสติกสVและโซXอุปทาน   

8. กลยุทธVการตลาดและการประยุกตVศิลปะการรบ  

9. การเตรียมความพร8อมสหกิจศึกษาและฝ`กประสบการณVวิชาชีพ 

10. สหกิจศึกษา 

11. การฝ`กประสบการณVวิชาชีพ 

12. โครงงานทางการตลาดดิจิทัล  

กลุ9มวิชาการตลาดการเกษตร   
1. การจัดการการตลาดสินค8าเกษตร                                             

2. เศรษฐศาสตรVการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร       

กลุ9มวิชาการตลาดบริการ   
1. การตลาดบริการยุคดิจิทัล 

2. การจัดการลูกค8าสัมพันธVยุคดิจิทัล   

กลุ9มวิชาการตลาดเพื่อสังคม 
1. การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล8อม 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

1(0-2-1) 

6(0-18-0) 

1(0-18-0) 

5(0-18-0) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

วัตถุประสงค,ของหลักสูตร รายวิชา หน9วยกิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให8มีความสามารถ

ในการประยุกตVใช8เครื ่องมือทาง

เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ด 8 า น

การตลาดดิจิทัล เรียนรู8วิทยาการ

สมัยใหมXได8ด8วยตนเองได8อยXางมี

ประสิทธิภาพ   

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
1. การใช8ภาษาไทย 

2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

3. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. การใช8ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 

5. สถิติ 

6. ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
1. สถิติธุรกิจ 

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อการตลาดดิจิทัล 

3. เศรษฐศาสตรVสร8างสรรคV  

4. กฎหมายธุรกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกสV   

5. โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 

วิชาชีพบังคับ 
1. สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 

2. ผู8ประกอบการพาณิชยVอิเล็กทรอนิกสV 

3. สื่อสร8างสรรคVดิจิทัล 

4. การสร8างตราสินค8ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

5. เครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับผู8ประกอบการยุคดิจิทัล 

6. สหกิจศึกษา 

7. การตลาดระหวXางประเทศ 

8. การเตรียมความพร8อมสหกิจศึกษาและฝ`กประสบการณVวิชาชีพ 

9. การฝ`กประสบการณVวิชาชีพ 

10. โครงงานทางการตลาดดิจิทัล  

กลุ9มวิชาการตลาดการเกษตร   
1. ทักษะการเปhนผู8ประกอบการธุรกิจการเกษตร                   

2. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจการเกษตร            

3. การสXงเสริมการเกษตรด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

กลุ9มวิชาการตลาดบริการ 
1. การนำเสนอและโน8มน8าวทางธุรกิจ 

2. นวัตกรรมการบริการ 

3. การสXงเสริมการตลาดและการบริหารสื่อใหมX   

กลุ9มวิชาการตลาดเพื่อสังคม 
1. การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล8อม 

2. ธุรกิจเพื่อสังคม   

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(1-4-4) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

6(0-18-0) 

3(2-2-5) 

1(0-18-0) 

5(0-18-0) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

วัตถุประสงค,ของหลักสูตร รายวิชา หน9วยกิต 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให8มีจริยธรรมทาง

วิชาชีพและรับผิดชอบตXอสังคม  

 

วิชาศึกษาทั่วไป 
1. การใช8ภาษาไทย 

2. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

3. การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. การใช8ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 

5. สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต8  

6. สถิติ 

7. ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
1. การจัดการผลิตภัณฑVและตราสินค8า 

2. การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ   

3. ชXองทางการกระจายการตลาดดิจิทัล  

4. การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ 

วิชาชีพบังคับ 
1. สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 

2. กลยุทธVการตลาดและการประยุกตVศิลปะการรบ 

3. การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล  

4. เครื่องมือและเทคนิคด8านการตลาดดิจิทัล  

5. ผู8ประกอบการพาณิชยVอิเล็กทรอนิกสV   

6. แอปพลิเคชันสำหรับผู8ประกอบการยคุดิจิทัล  

7. สื่อสร8างสรรคVดิจิทัล 

8. สหกิจศึกษา 

9. การฝ`กประสบการณVวิชาชีพ 
10. โครงงานทางการตลาดดิจิทัล  

วิชาชีพเลือก 
กลุ9มวิชาการตลาดการเกษตร   

1. การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจการเกษตร            

2. การสXงเสริมการเกษตรด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

3. การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดน   

กลุ9มวิชาการตลาดบริการ  
1. การจัดการลูกค8าสัมพันธVยุคดิจิทัล   

2. การนำเสนอและโน8มน8าวทางธุรกิจ 

กลุ9มวิชาการตลาดเพื่อสังคม 
1. ความรับผิดชอบตXอสังคมของกิจการ 

2. การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อการตลาดดิจิทัล 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(1-4-4) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

6(0-18-0) 

1(0-18-0) 

5(0-18-0) 

 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นจากผู-มีส1วนได-ส1วนเสียและข-อเสนอแนะ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
(หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2564) 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

ประเด็นการวิพากษ:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

ของผู<มีสTวนได<สTวนเสีย 

ประเด็นวิพากษ. ข1อเสนอแนะของผู1มีส:วนได1ส:วนเสีย 
การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตร - - 

2.จำนวนหน6วยกิตตลอดหลักสูตร - - 

3. ปรัชญาหลักสูตร ปรับข@อความจากพัฒนาท@องถิ่นสู6เศรษฐกิจ
ดิจิทัลให@เปMนภาพรวมสู6ตลาดสากล 

ไม6มีการปรับแก@เน่ืองจาก หลักสูตรต@องปรับให@
เหมาะสมวิสัยทัศนSและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯมุ6งเน@นการพัฒนาท@องถ่ิน  

4. ELO ของหลักสูตร - - 

5.โครงสร@างรายวิชา/คำอธิบาย
รายวิชา 

1. จัดระเบียบกลุ6มรายวิชาจากแบบ  
Subject ให@เปMนกลุ6มธุรกิจ (Sector) 
เพ่ือมุ6งสู6ความเช่ียวชาญกลุ6มธุรกิจเชิง
ลึก 

 
2. ย@ายบางรายวิชาจากกลุ6มวิชาชีพ

บังคับ เปMนกลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับนวัตกรรมใน
อนาคต 
 
 

4. เพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับการใช@เคร่ืองมือ 
Socia Media เช่ียวชาญในเชิงลึก 

1. ปรับโดยการกำหนดกลุ6มวิชาชีพเลือก 

• กลุ6มวิชาการตลาดการเกษตร   

• กลุ6มวิชาการตลาดบริการ    

• กลุ6มวิชาการตลาดเพ่ือสังคม  
 

2. ย@ายรายวิชาดังต6อไปน้ีไปยังกลุ6มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

• พฤติกรรมผู@บริโภคยุคดิจิทัล  

• การจัดการผลิตภัณฑSและตราสินค@า 

• การจัดการการต้ังราคาและ
งบประมาณ  

• ช6องทางการกระจายการตลาดดิจิทัล  

• การส่ือสารทางการตลาดดิจิทัลแบบ
บูรณาการ 

 

3. เพ่ิมรายวิชาดังต6อไปน้ี  

• นวัตกรรมการบริการ  

• การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑSและ
ราคา 

4. ปรับคำอธิบายรายวิชาให@สอดคล@องกับ
คำแนะนำของผู@มีส6วนได@ส6วนเสีย  
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ภาคผนวก จ 
ประเด็นจากผู-ทรงคุณวุฒิและข-อเสนอแนะ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
(หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2564) 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

ประเด็นการวิพากษ:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

ของผู<ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็นวิพากษ: ข<อเสนอแนะของผู<ทรงคุณวุฒิ 
การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร พิจารณาช่ือหลักสูตร  Digital Marketing and 

Innovation Business กำหนดเปàาให@ชัด เน@น

ไปทาง DMK 

- 

 

2. จำนวนหนOวยกิตตลอด

หลักสูตร 

- - 

 

3. อาชีพท่ีสามารถ

ประกอบได@หลัง

สำเร็จการศึกษา 

- - 

 

4. หมวดท่ี 1 

ความสำคัญและท่ีมา 
• ปรับข@อความในหัวข@อ 11.1 สถานการณ8

หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเสริม วงการ

ธุรกิจท่ีมีความสำคัญตOอการตลาดดิจิทัล ให@

สอดคล@องกับหลักสูตรในยุคดิจิทัล  

• นำวิธีการเขียนผสมกับปรัชญาการศึกษา 

ให@ครบถ@วน พื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ตาม

ปรัชญา โดยทั่วไปนำแพลตฟอร8ม สมัยใหมO 

อีก 5 ป;ข@างหน@า ดิจิทัล+ธุรกิจเกษตร + 

innovation มากกวOา โดยอธิบายในหมวด

ที ่  1  โดยนำเสนอประเด ็นที ่หล ักส ูตร

ก ำหนด  จ าก  PLO ป ร ั บ ต ั ว ก ั บ ก า ร

เปลี ่ยนแปลงในอนาคต ผู @ประกอบการ

ปwจจุบันและในอนาคต ยืดหยุOนปรับตัวได@

เร็ว กำหนดในปรัชญาหลักสูตร  

• ควรหาข@อมูลของเทรนด8ตลาดแรงงานใน

อีก 5 ป;ข@างหน@า โดยนำข@อมูลจากผู @ใช@

บัณฑิต ตลาดโลก งานวิจัยที ่เกิดขึ ้นวOา

อยากได@แรงงานอยOางไร เชOน มีความคิด

สร@างสรรค8 อัตลักษณ8ท@องถิ ่น ตOางจาก 

หลักสูตรท่ีอื่น อยOางไร เชOน ทำธุรกิจการค@า

ปรับเน้ือหาในหมวดท่ี 1 



111 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
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หลักสูตร 

ระหวOางมาเลเซีย digital e-Commerce มี

การสนทนาภาษาเดียวกันที่คOอยข@างทำได@ 

เชOน งบประมาณ เศรษฐศาสตร8การทำ

การค@าระหวOางประเทศมาเลเซีย มองอาชีพ

ในหนOวยงานภาครัฐ โดยเน@นจากภาค

เกษตรไปเปcนภาคบริการ เชOน รปภ. ทัวร8

ทOองเท่ียว โดยนำเคร่ืองมือการทำการตลาด

สมัยใหมOมาพัฒนาในหลักสูตร วิชาที่เหมาะ

ก ับคนนราธิวาสจะต @องม ีค ือ Service 

design  โดยเน@นบัณฑิตที่ใช@ แพลตฟอร8ม 

มาพัฒนาในการทำหลักสูตร นำเทคโนโลยี 

5. หมวดท่ี 2 

ปรัญชาหลักสูตร 
• เช่ือมโยงภูมิศาสตร8ในปรัชญาของหลักสูตร  

• อัตลักษณ8ภายในของนักศึกษา สำรวจ

ความต@องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

digital market research /  ห า ค ว า ม

แ ต ก ต O า ง ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า  /  ข ย า ย

ตลาดแรงงานสูOประเทศเพ่ือนบ@าน 

ปรับเน้ือหาในหมวดท่ี 2 ปรัชญาหลักสูตร 

6. ความสำคัญของ

หลักสูตร 
• ขาดการเชื่อมโยงให@เกี่ยวข@องกับการตลาด

ด ิ จ ิ ท ั ล  ย ื ดหย ุ O นตามสถานการณ 8 ท่ี

เปล ี ่ยนแปลงไป บร ิบทในพ ื ้นท ี ่  เ ก็บ

รวบรวมข@อม ูลความต@องการจร ิงด @าน

การตลาดในพื้นที่ การตลาดดิจิทัลมีความ

เก่ียวข@องการแผนพัฒนาประเทศอยOางไร  

ปรับเน้ือหา ความสำคัญของหลักสูตร 

7. ELO  • ปรับการเขียน ELO ให@สอดคล@องกับ 

Bloom กับบริบท 

 

PLO1  อธิบายการดำเนินงานด@านการตลาด

ดิจิทัลได@ 

PLO2  ประยุกต8ใช@กลยุทธ8ทางการตลาด ใน

ธุรกิจแพลตฟอร8ม 

PLO3  เลือกใช@เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ก า รส O ง เ ส ร ิ มท า ง ก า รตล าดบนธ ุ ร กิ จ

แพลตฟอร8มได@ 
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ประเด็นวิพากษ: ข<อเสนอแนะของผู<ทรงคุณวุฒิ 
การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

PLO4  วิเคราะห8ข@อมูลทางการตลาดตาม

ความต@องการของธุรกิจแพลตฟอร8มได@ 

PLO5 แสดงออกถึงการมีวินัย และจริยธรรม

ทางวิชาชีพและรับผิดชอบตOอสังคม 

PLO6 ใช@ทักษะส่ือสารได@อยOางมีประสิทธิภาพ 

PLO7 แสดงออกถึงการมีภาวะผู @นำและผู@

ตามท่ีดี 

8. หมวดท่ี 3  

หลักสูตรและ

อาจารย8ผู@สอน 

(โครงสร@างรายวิชา) 

• ปรับคำอธิบายรายวิชาใหมO  

• รายวิชาซ้ำในหลักสูตร 

• รายวิชาที่ควรมีตามข@อกำหนดโครงสร@าง

หลักสูตร บริหารธุรกิจ 

1. เทคโนโลย ีสารสนเทศทางธ ุ ร กิจ 

(Business IT) 

2. การวิจัยธุรกิจ (Business Research) 

3. สถิติ (Statistics) 

4. หลักการตลาดพื้นฐาน (Principles of 

marketing) 

5. การเงินธุรกิจ (Financial Business) 

6. พฤติกรรมองค 8การ (Orgainzation 

Behavior Management) 

7. กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 

8. หลักเศรษฐศาสตร8  (Principles of 

Economics) 

9. สัมมนา  (Seminar) 

• ควร เ ร ี ยนร ายว ิ ช า  บ ัญช ี ช ั ้ น ต @ น  1 

(Introduction Accounting I ) กOอนเรียน

วิชาบัญชีเพื่อการจัดการหรือ ปรับรายวิชา 

การบัญชีชั ้นต@น 1 ให@เปcนรายวิชาบังคับ

แบบไมOมีหนOวยกิต  

 

• การเงินธุรกิจ ปรับคำอธิบายรายวิชา เปcน

การใช@ทางการเงินยุคดิจิทัล 

 

• รายวิชาหมวดวิชาพื ้นฐานวิชาชีพกับ

รายวิชาบังคับ ควรชัดเจน  

• ปรับรายวิชาพื้นฐานบางตัวที่ควรจะใช@

ประโยชน8คือ สถิติ พฤติกรรมองค8การ 

บัญชีช้ันต@น การเงิน  

• ปรับคำอธิบายรายวิชาให@เปcนดิจิทัล เชOน 

การเงิน , กฎหมายอิเล็กทรอนิกส8 

• การวางแผนการตลาดควรระบุในรายวิชาใด 

• การเขียนคำอธิบายรายวิชา จัดลำดับการ

เขียนพ้ืนฐานความรู@มากOอน  

• ควรวางแผนโครงทางทาง IT ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู@  
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ประเด็นวิพากษ: ข<อเสนอแนะของผู<ทรงคุณวุฒิ 
การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 

• ปรับช่ือและคำอธิบายรายวิชาดังตOอไปน้ี 

1. การจัดการผลิตภัณฑ8และตราสินค@า 

2. การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลแบบ

บูรณาการ 

3. หลักการเบื้องต@นของสื่อออนไลน8และ

การตลาดดิจิทัล 

4. เ ศ รษฐศาสตร 8 ส ร @ า ง ส ร รค 8 ป รับ

ภาษาอังกฤษ 

5. การเงินยุคดิจิทัล  

6. กฎหมายธ ุ รก ิ จและ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ   

7. การภาษีอากร 

8. การเขียนแผนธุรกิจ  

 

• เพ ิ ่มรายว ิชาใหมOตามบริบท เช Oน การ

จัดการมรดกมลายู  การตลาดบริการและ

ผลิตภัณฑ8ฮาลาล 

• ปรับรายวิชาย@ายหมวดใหมO เชOน การพัฒนา

ที่ยั ่งยืน พื้นฐานเทคโนโลยีดานการตลาด

ดิจิทัล  

• ทบทวนการกำหนดหนOวยกิตแตOละรายวิชา 

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และชีพเฉพาะ  

• ปรับวิชาโท บังคับ 5 วิชา เหมือนเรียน

การตลาดธรรมดา 

 

 

 



114 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของอาจารยCประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย:ประจำหลักสูตรและอาจารย:ผู<รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)    :  สุมาลี   กรดกางก้ัน 

     ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   :  Sumalee  Grodgangunt 
 

2. ตำแหนTงทางวิชาการ   :  อาจารย8  
 

3. หนTวยงานและสถานท่ีอยูTท่ีติดตTอได<สะดวกพร<อมหมายเลขโทรศัพท: โทรสารและไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส: : 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8     

 E-mail: sumalee.grodgangunt@gmail.com    

 โทร 08 5081 7326 โทรสาร 073 709030 ตOอ 3302 
 

4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ำสุด)  

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป&ท่ีสำเร็จการศึกษา 

บธ.ม. 

(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
2550 

บธ.บ 

(ธุรกิจศึกษา - การตลาด) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

 
 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ   

    -  ด@านการตลาด และด@านการออกแบบบรรจุภัณฑ8 
 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปxนพิเศษ 

   -  ด@านบริหารธุรกิจ  
  

7. ประสบการณ:ท่ีทำงาน (งานท่ีรับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2553 - ปwจจุบัน  - รองคณบดีฝxายนโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

 พ.ศ. 2549 - 2556  - หัวหน@างานพัสดุคณะวิทยาการจัดการ  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8  

8. ผลงานทางวิชาการ  

ตีพิมพ:ฉบับเต็มจากงานประชุมวิชาการ 

1. สุมาลี กรดกางก้ัน, บงกช กมลเปรม และรอยฮาน สะอารี. (2563). การบริหารจัดการกลุOมแมOบ@านดูกู    

           สุเหรOา ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด0านการ 

           บริหารจัดการ คร้ังท่ี 12 ประจำป= 2563 การนำเสนอผEาน Video Conference. วันท่ี 6    

           มิถุนายน 2563 (น.755-766). สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย:ประจำหลักสูตรและอาจารย:ผู<รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)   :  ชลกาญจน8  สถะบดี 

   ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  :  Chonlakan  Satabodee 
 

2. ตำแหนTงทางวิชาการ   :  อาจารย8 
 

3. หนTวยงานและสถานท่ีอยูTท่ีติดตTอได<สะดวกพร<อมหมายเลขโทรศัพท: โทรสารและไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส: : 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8   

E-mail  star1011ful@hotmail.com  

เบอร8โทร  089  656 7791   โทรสาร 073 709030 ตOอ 3316 
 

4. ประวัติการศึกษา(จากสูงสุดไปต่ำสุด)  
 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป&ท่ีสำเร็จการศึกษา 

บธ.ม. 

(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550 

ศศ.บ. 

(การตลาด) 
สถาบันราชภัฎยะลา 2544 

 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ   

 - ด@านการตลาด การจัดทำแผนการตลาด 
 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปxนพิเศษ 

 - 
 

7. ประสบการณ:ท่ีทำงาน (งานท่ีรับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2548 - ปwจจุบัน  - อาจารย8สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

     - หัวหน@างานวางแผนและงบประมาณ 

     - หัวหน@างานกิจกรรม สาขาวิชาการจัดการ 

     - หัวหน@างานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ 

พ.ศ. 2554 - 2556  - เลขานุการ สภาคณาจารย8และข@าราชการ  

       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8   

 พ.ศ. 2546 - 2548  - อาจารย8พิเศษสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

     - เจ@าหน@าท่ี งานวิชาการ 
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8. ผลงานทางวิชาการ 

ตีพิมพ:ในวารสาร 

1. Satabodee, C., Phayoonpun, T. and Narathichat, N. (2017). Factors affecting on MUSLIM cloth. 

 Journal of Technology and Operations Management, 12(Special), 120-127. 

 

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

1. มัณฑนา กระโหมวงศ8, วิภา วังศิริกุล, ธมยันตี ประยูรพันธ8, สุมาลี กรดกางก้ัน, ชลกาญจน8 สถะบดี, กฤษณา   

        พรหมชาติ, อัฟซา อาแว, วีรศักด์ิ โศจิพันธุ8, สิรีกัญญ8วรา จูวัตร8, รอยฮาน สะอารี, และ โซเฟ;ย แวหะมะ.   

        (2560,พฤษภาคม). การดำเนินธุรกิจสมันปลาของกลุOมแมOบ@านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. ใน  

        การประชุมวิชาการระดับชาติด0านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรf คร้ังท่ี 3 “ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคล่ือน  

        สังคม” (น.184). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8    
 

ประวัติและผลงานของอาจารย:ประจำหลักสูตรและอาจารย:ผู<รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)    :   ธิดา ลาภวงศ8 

     ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   :   Thida Lapwong 
 

2. ตำแหนTงทางวิชาการ   :   อาจารย8  
 

3. หนTวยงานและสถานท่ีอยูTท่ีติดตTอได<สะดวกพร<อมหมายเลขโทรศัพท: โทรสารและไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส: : 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8     

 E-mail: lapwongthida@gmail.com  

 โทร 089 6543416 โทรสาร 073 709030 ตOอ 3316 
 

4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ำสุด)  
 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป&ท่ีสำเร็จการศึกษา 

MSc.  

(International Business) 
Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2560 

 

BIBM 

 
Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2555 

 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ   

    -  การจัดการธุรกิจระหวOางประเทศ  

 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปxนพิเศษ 

   - 
  

7. ประสบการณ:ท่ีทำงาน (งานท่ีรับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2562 - ปwจจุบัน  - อาจารย8สาขาวิชาการจัดการ  

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

     - หัวหน@างานวิเทศสัมพันธ8 

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

     - งานวิเทศสัมพันธ8 

       มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 
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8. ผลงานทางวิชาการ  

ตีพิมพ:ในวารสาร 

1. Pozin, Fendi & Mohd Nawi, Mohd Nasrun & Ahmi, Aidi & Harun, Aizul & Lapwong, T. (2019). 

 Virtual Team Literature: A Bibliometric Evaluation. TEST Engineering & Management 

 Journal, 81(Publication), 3935-3943. 

2. Lapwong, T. (2018).  The Effect of Trust-based Relationship Between Salesperson and 

 Customer on Intention to Purchase. Princess of Naradhiwas University Journal of 

 Humanities and Social Sciences , 5(2), 217-225. 
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1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  :  มายามีน หวันฮัซซัน 

    ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  :  Mayameen  Wanhassan 

2. ตำแหนTงทางวิชาการ   :  อาจารย8 
 

3.หนTวยงานและสถาบันท่ีอยูTท่ีติดตTอได<สะดวกพร<อมหมายเลขโทรศัพท: โทรสารและไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส:: 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8     

 E-mail: rokiyoh.y@gmail.com        

 โทร 08 6960 5574   โทรสาร 073 709030 ตOอ 3316 
 

4.ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป&ท่ีสำเร็จการศึกษา 

บช.ม. 

(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 

 
2556 

บธ.บ. 

(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2546 

 

 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ : 

ด@านการภาษีอากร บัญชีบริหารและบัญชีต@นทุน 
 

6. หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปxนพิเศษ : 

 -  

7. ประสบการณ:ท่ีทำงาน (งานท่ีรับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2558 - 2561  - หัวหน@างานพัสดุ  

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

 พ.ศ. 2561 – ปwจจุบัน  - หัวหน@างานวินัยนักศึกษา 

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 
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8. ผลงานทางวิชาการ 

ตีพิมพ:ในวารสาร 

 - 

ตีพิมพ:ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการ 

1. มายามีน  หวันฮัซซัน, วิภา วังศิริกุล. (2561). ศึกษาสาเหตุการพ@นสภาพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 ประจำป; 2560  

 “สร@างสรรค8งานวิจัยเพ่ือขับเคล่ือนประเทศสูOความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนในยุค Thailand 4.0”. :  

 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. (น.152-166). 

2. มายามีน หวันฮัซซัน, แวตอฮีเร≠าะ กุเวกามา. (2562). การปฏิบัติตามข@อกำหนดการรับรองคุณภาพของ 

 สำนักงานเพ่ือรับการรับรองเปcนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดนราธิวาส. 

 ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ประจำป= 2562 “เครือขEาย นวัตกรรมและงานสร0างสรรคf  

 2562”. (น.128). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8. 
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1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)    :   เกศแก@ว  ประดิษฐ8 

     ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   :   Katekeaw  Pradit 
 

2. ตำแหนTงทางวิชาการ   :   อาจารย8  
 

3. หนTวยงานและสถานท่ีอยูTท่ีติดตTอได<สะดวกพร<อมหมายเลขโทรศัพท: โทรสารและไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส:  

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8     

 E-mail: p.katekeaw4532@gmail.com        

 โทร 08 1540 4532   โทรสาร 073 709030 ตOอ 3316 
  

4. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ำสุด)  

 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบัน ป&ท่ีสำเร็จการศึกษา 

(วท.ม.) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 

 
2552 

(บธ.บ.) 

คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 

 
2547 

 
 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ  

   -  ด@านระบบฐานข@อมูล กราฟgกมัลติมีเดีย บริหารธุรกิจ และการบริหารโครงการ 

 

6.  หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญเปxนพิเศษ 

   -  ฐานข@อมูล การวิเคราะห8และออกแบบระบบงาน และกราฟgกมัลติมีเดีย 

 

 7. ประสบการณ:ท่ีทำงาน (งานท่ีรับผิดชอบ) 

 พ.ศ. 2554 - ปwจจุบัน  - หัวหน@าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

 พ.ศ. 2551 - 2553  - หัวหน@างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 

     - หัวหน@างานสOงเสริมงานวิจัยและตำรา        

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 
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8. ผลงานทางวิชาการท่ีได<รับการเผยแพรT   

ตีพิมพ:ในวารสาร 

1. เกศแก@ว ประดิษฐ8. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑ8ข@าวกล@องพันธุ8ข@าวหอมกระดังงาท่ีมีผลตOอการตอบรับในเชิง 

 พาณิชย8ของกลุOมวิสาหกิจชุมชนกลุOมแมOบ@านเกษตรกรบ@านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. วารสาร

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรf, 10(2), 127-139.   

2. เกศแก@ว  ประดิษฐ8. (2561). การพัฒนาชOองทางการจัดจำหนOายผลิตภัณฑ8ข@าว ด@วยระบบพาณิชย8อิเล็กทรอนิกส8 

 กลุOมวิสาหกิจชุมชนกลุOมแมOบ@านเกษตรกรบ@านบอฆอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิชาการ

 นวัตกรรมส่ือสารสังคม, 6(2), 152-164. 

 

ตีพิมพ:ฉบับเต็มจากงานประชุมวิชาการ 

1. Pradit, K. Totayong, J  mae-roh, S Kasor, N  Lateh, A . (2016). The development web  

   application of Examinations analysis system Management Sciences, Princess  

  of  Naradhiwas University. International Young Scholar Conference (IYSC  
 2016)  (pp.154-166). Kuala Lumpur, Malasia : International Islamic University

 Malaysia. 

2. เกศแก@ว ประดิษฐ8, ภูริปกรณ8 ยอดจันทร8, อาซียะห8 ลาเต≠ะ, นัสเราะห8 กาซอ และ อาริสซ8 ตาโฮง. (2561).การ 

       ออกแบบและพัฒนาตราสินค@าและบรรจุภัณฑ8บีบีขนมไขO กรณีศึกษา: กลุOมแมOบ@านตำบลรือเสาะออก  

       อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี7 ประจำป= 2561“การวิจัยและ 

    นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนประเทศสูEความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนในยุค Thailand 4.0”. (น. 471- 

      485). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8.  

3. ศุภนัย ฮิลมี, เกศแก@ว ประดิษฐ8, ศุภฤทธ8 พรหมศิริพัฒน8 และ ซูเฟ;ย เจ≠ะโด. (2562). การออกแบบและพัฒนา

 เว็บแอพพลิเคช่ันสำหรับการคำนวณแคลอร่ีตOอวัน จากเคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ กลุOมผู@บริโภคในเขต

 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ประจำป= 2562 “เครือขEาย    

 นวัตกรรมและงานสร0างสรรคf 2562”. (น. 340-358). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8. 
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ภาคผนวก ช 
ขXอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรS 

ว*าดXวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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