
 

 

มคอ.2 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการตลาด 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต ตรัง   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ          

สาขาวิชาการตลาด 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเตม็  (ไทย):   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 
ช่ือยอ่   (ไทย):   บธ.บ. (การตลาด)   
ช่ือเตม็  (องักฤษ):  Bachelor of Business Administration (Marketing) 
ช่ือยอ่    (องักฤษ):  B.B.A. (Marketing) 

 

3. วชิาเอก  
- 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร:  131   หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ    
5.1.1  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

              หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลกัสูตร 4  ปี 
              หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  หลกัสูตร ……  ปี 
   5.1.2  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติั 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ   
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               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางปฏิบติัการ  

    
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ใชภ้าษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา 

 รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  
 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

5.4.1   ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรน้ีมีความร่วมมือระหวา่งคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในการแลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อน และวิทยากรพิเศษ ท่ีมีความเช่ียวชาญในบางหัวขอ้
หรือบางรายวิชาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอน 

5.4.2   ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

โดยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่าง ๆ อาทิ คณาจารยท์างดา้นการตลาดในมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ  ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานการตลาดของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
       สาขาวิชาการตลาด หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี  14 (5/2559)   เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 380 (10/2559)  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 
      (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีท่ีไดรั้บรองดว้ย) 
เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

ในปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
   บณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาการตลาด สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ดงัน้ี 
(1) ฝ่ายการตลาด 
(2) ฝ่ายดูแลสายผลิตภณัฑ ์
(3) ฝ่ายตราสินคา้ 
(4) ฝ่ายขาย 
(5) ฝ่ายวิจยัและพฒันา 
(6) ฝ่ายการคลงัสินคา้ 
(7) ฝ่ายจดัซ้ือ 
(8) ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
(9) นกัวิเคราะห์ผลิตภณัฑใ์หม่ 
(10) นกัวิเคราะห์การตลาด 
(11) นกัวิจยัตลาด 
(12) พนกังานจดัซ้ือ 
(13) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานขายและการตลาด 
(14) เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาครัฐและเอกชนและแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร  

ท่ีตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีทกัษะความสามารถในดา้นการตลาด 
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9. ช่ือ เลขประจ าตวัประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 3 9098 00931 99 2 อาจารย ์ นายวญิญู  วฒันยนตกิ์จ บธ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 
    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2543 
2 5 9499 90000 83 6 อาจารย ์ นางสาวปิยะนุช  ปรีชานนท ์ Ph.D Marketing Nottingham Trent University, UK 2552 
    M.B.A. Marketing Keller Graduate School of Management,  U.S.A. 2542 

    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 2538 
3 3 9698 00007 78 1 อาจารย ์ นางสาวธิดากาญจน์   ศิษฎิโกวทิ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2545 
    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2543 
4 3 8001 01707 61 1 อาจารย ์ นางสาววรางคณา ตนัฑสนัติสกลุ D.B.A. Business Administration Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2558 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547 
    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2543 
5 Passport No. 

02010788 
อาจารย ์ Mr. Tao Lu 

 
Ph.D. Entrepreneurship and 

International Business 
Nottingham Trent University,  
UK 

2553 

Postgraduate 
Diploma 

International Commercial 
Law  

The University of Nottingham, UK  2545 

BA. (Hons) Economic Law  North China University of Technology, China  2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1    สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ    

ปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะการแข่งขนัรุนแรง ทุกประเทศมีความตอ้งการ 
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ และมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และการตลาดก็เป็นกลไก
หรือเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะท าใหร้ะบบเศรษฐกิจเกิดสภาวการณ์ขา้งตน้ได ้ นอกจากน้ีการตลาดยงั
เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารและจดัการท่ีจะขาดเสียมิได้ ส าหรับการด าเนินงานขององค์กร
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในส่วนท่ีมีการน าการตลาดมาใชเ้พ่ือการด าเนินงานขององคก์รอย่างเขม้ขน้
และการเลือกใช้เพียงบางส่วน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  ดงันั้นในทุกภาคส่วนจึงตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นทางดา้นการตลาดอย่าง
มากทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

11.2    สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   
ความเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจากระบบทุนนิยมมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม  โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจโดยมิได้
ค านึงถึงการท าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถทางดา้นการตลาดมาช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม มีการท าธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1    การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
หลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของเศรษฐกิจ และ
รองรับการแข่งขนัทางธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดา้น
การตลาดจ าเป็นต้องมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทันทีทั้ งเชิงกลยุทธ์และการท างาน
ภาคสนาม และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบต่อสงัคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั
ดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีเก่งและดี 
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12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีดงัน้ี 

พนัธกิจ  1   พฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ 

พนัธกิจ 2    สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล  

พนัธกิจ 3    ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การ
สอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศันส์ากลใหแ้ก่บณัฑิต 

 

วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คือ 
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบณัฑิต  งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และเสริมสร้างการเติบโตทางปัญญาแก่เพ่ือน

มนุษย ์
 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1    จดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตให้มีความเช่ียวชาญดา้นวิชาการและ 

วิชาชีพ มีสมรรถนะสากล 
พนัธกิจ 2    พฒันาผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการเพ่ือขบัเคล่ือนคณะฯ ให ้

เป็นผูน้ าทางวิชาการ 
พนัธกิจ 3    เนน้การบริการวิชาการท่ียกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคม 
พนัธกิจ 4    ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึกและร่วมกิจกรรมกบัชุมชน   

โดยถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีมีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลยัท่ีมีปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีเก่งและดี  หลกัสูตรจึงไดส้ร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ี
จะส่งเสริม การพฒันาศักยภาพของนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล อนัประกอบดว้ย ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะสารสนเทศ การส่ือสารเทคโนโลยี 
ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การคิดวิภากคใ์นปัญหาท่ีซบัซอ้น การน าเสนอดว้ยวาจาและ
การเขียน ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบติัอาชีพ และการวิจยั การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเน้น
และส่งเสริมศาสตร์ทางการตลาดท่ีค านึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมในอาชีพ  โดยใส่ใจถึงผลกระทบ
ต่อผูบ้ริโภคและสงัคม 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มีรายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป และวิชา
แกนบางรายวิชา เช่น การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ
บญัชีการเงิน ฯลฯ  ซ่ึงเรียนร่วมกบันกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ  ดงันั้นนกัศึกษา
ในหลกัสูตรน้ีจึงมีความรู้ทั้ งดา้นการตลาดและการจดัการธุรกิจ บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน   
หลกัสูตรไดมี้การเปิดสอน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม

วิชาชีพ และ วิชาเลือกเสรีใหแ้ก่หลกัสูตรต่าง ๆในคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 
13.3  การบริหารจดัการ 

1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา  การจดัการเรียนการสอน และ
การประเมินผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด
ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายรายวิชา 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นหลกัการ

และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ทางดา้นการตลาด  รวมถึง
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ทั้งทางดา้นทฤษฎีและ
ทางดา้นปฏิบติัควบคู่กนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ให้ไดม้าตรฐานสากล พร้อมทั้งน าความสามารถทางดา้นภาษาต่างประเทศไปใช้เพ่ือการ
ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  มีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีงาม  พร้อมน าความรู้ออกไปรับใชส้ังคม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  ความส าคัญ 

หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึง
ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถเชิงการตลาด ท่ีมีจริยธรรมในอาชีพและมีความตระหนัก
รับผิดชอบต่อสงัคม 

 
1.3  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการตลาด ท่ีมีความรู้ในศาสตร์ดา้นการตลาด มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสามารถในการ
คน้ควา้วิจยั เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ทักษะ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ โดยน าทกัษะ
เหล่าน้ีไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการคิดเชิงบูรณาการ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับตวัให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจ 

4) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีจริยธรรม คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพและเป็นพลเมืองดี  อนัเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน
ไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด 

 
 

1) ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

2) ประชุม/สมัมนาผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3) ติดตามความกา้วหนา้ขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ 

4) ติดตามความคาดหวงัของสังคม
ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพ 

1) รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
2) เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
3) ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสมัมนา 
4) รายวิชาในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบั การเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 
5) ประเมินทิศทางความตอ้งการของ

สงัคมท่ีมีต่อนกัการตลาด 
(2) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน

ใหเ้ป็นแบบActive  Learning  
1) เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยใ์นการ

จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นแบบ  
Active Learning  และกรณีศึกษา 

2) แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อน
ในรายวิชาต่าง ๆ 

3) ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2) จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนแบบ  Active Learning  

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ  Active 
Learning  

4) ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการจดัการเรียนการสอน
แบบ  Active Learning  

(3) ปรับปรุงวิธีการวดัและการ
ประเมินผล 

1) เพ่ิมพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบั
วิธีการวดัและประเมินผล 

2) ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้สอบในแต่ละรายวิชา 

3) ก าหนดเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2) จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะวิธีการวดัและการ  
ประเมินผล 

3) รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
4) ผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
5) เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
6) จ านวนรายวิชาท่ีใชว้ิธีการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

7) ความพึงพอใจของผูเ้รียน ต่อระบบ
การวดัและประเมินผล 

(4) ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก 
ดา้น 

1) พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทกัษะการ
ปฏิบติัทางวิชาชีพ 

2) ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์น
การจดัการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

1) จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ
อาจารย ์

2) จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทกัษะการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3) ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละดา้น 

4) ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
จดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

5) ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่ละ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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 หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ 
การจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ขอ้ก าหนดต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก 5) 
1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม  –  เดือนธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม  –  เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน  –  เดือนกรกฏาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือการสอบ

สัมภาษณ์ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบ
โดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน 
2) ความรู้พ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์อ่อน 
2) จดัการสอนเสริมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ โดยมี

กระบวนดงัน้ี  จดัการประเมินความรู้พ้ืนฐานเพ่ือวดัระดบัของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้และสามารถจดัการสอนเสริมให้ตรงกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

3) ส่งเสริมทักษะทางภาษาองักฤษการเรียนรู้จากโปรแกรมทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ี
มหาวิทยาลยัจดัข้ึน (Tell me more) ในระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่ 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

                                      ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 3 - - 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 150 150 
รวม 150 300 450 600 600 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 150 150 
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2.6 งบประมาณตามแผน  (หน่วย บาท) 
  

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
       
 รวมงบด าเนินการ 6,520,360 7,299,068 8,182,621 9,186,028 10,326,507 
    -  งบบุคลากร 2,214,960 2,347,858 2,488,729 2,638,053 2,796,336 
    -  งบด าเนินงาน 2,645,400 3,042,210 3,498,542 4,023,323 4,626,821 
    -  งบเงินอุดหนุน 1,660,000 1,909,000 2,195,350 2,524,653 2,903,350 
    -  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
 รวมงบลงทุน 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
    -  ค่าครุภณัฑ ์      
    -  ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
 รวมทั้งส้ิน 7,020,360 7,899,068 8,832,621 9,886,028 11,076,507 
 จ านวนนกัศึกษา (คน) 150 300 450 600 750 
 ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา      
 - เฉพาะงบด าเนินการ 43,469 24,330 18,184 15,310 13,769 

 
 - รวมทุกประเภท  
   รายจ่าย 

46,802 26,330 19,628 16,477 14,769 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 
2.9 การจดัการเรียนการสอน 

หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ Active Learning ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลกัสูตร 

3.1.1. จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร          131  หน่วยกติ 
3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                        35 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  11  หน่วยกิต                                                   
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             9  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาภาษา                                                15  หน่วยกิต        

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                90  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาแกน                42   หน่วยกิต                   
2) กลุ่มวิชาชีพ                                            48   หน่วยกิต 
 แผน ก. (สหกจิศึกษา)                  
     - วิชาชีพบงัคบั             36  หน่วยกิต 
        -  วิชาสหกิจศึกษา                            6  หน่วยกิต 

       -  วิชาชีพเลือก                                  6  หน่วยกิต 
  แผน ข. (ฝึกงาน)                  
        -  วิชาชีพบงัคบั                               36  หน่วยกิต 
        -  วิชาการฝึกงาน                              -   หน่วยกิต 

       -  วิชาชีพเลือก                                12  หน่วยกิต 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6  หน่วยกติ 
 
 หมายเหตุ  

1.    หมวดวิชาฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 
2. การเลือก แผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ให้ข้ึนอยู่กับศักยภาพของ

นักศึกษา โดยจะตอ้งผ่านกระบวนการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
หรือหน่วยงานท่ีเปิดสอนร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดงักล่าว 
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3.1.3  รายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                35 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และพลศึกษา จ านวน 11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 
 รายวิชาบงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 942-100   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1       1 (0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I  
 xxx –xxx  กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ          1 (x-y-z) 
 942-207   จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต      3 (3-0-6) 
   Psychology and Wisdom of  Living 
  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 001-101   อาเซียนศึกษา        3 (2-2-5) 
     ASEAN Studies 
 874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life 
        942-112   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต          3 (3-0-6) 
     Aesthetics for Life 
 942-113   ทกัษะการรู้สารสนเทศ       3 (3-0-6) 
     Information Literacy Skills 
 942-208   ความเป็นพลเมือง                       3 (3-0-6)       
     Citizenship 
 942-300   การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล       3 (3-0-6) 
     Personal Wealth Management 
 942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั     3 (3-0-6) 
     Decision Making and Planning in Daily Life 
 942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 
   Risk Management in Daily Life 
 996-110   ตรังศึกษา       3 (3-0-6) 
     Trang Study 
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       996-120   การรับรู้สุนทรียศาสตร์                 3 (3-0-6) 
     Art Appreciation 
 996-121   ความซาบซ้ึงทางดนตรี        3 (3-0-6)  
      Music Appreciation 

 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 
รายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
946-140   เทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

Information Technology 
947-117  คณิตศาสตร์ทัว่ไป       3 (3-0-6) 
  Genearal Mathematics  
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปน้ี   
947-101   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม    3 (3-0-6) 

Science, Technology, and Society 
996-130    ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้           3 (3-0-6)    
  Environment in the South 
996-131   การรับรู้ธรรมชาติ       3 (2-2-5) 
  Perception of Nature 
คณะหรือหลกัสูตร อาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ี

พิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
  

3)  กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน  15 หน่วยกิต  
     รายวิชาบงัคบั  เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

941-100   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
   Thai for Communication 

941-112   การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน              3 (2-2-5) 
               Fundamental English Listening and Speaking 

941-113   การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
                Fundamental English Reading and Writing 
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และให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้าซอ้นอีกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา
ดงัต่อไปน้ี    

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
941-114   เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ     3 (3-0-6)           

               Consolidating Listening Skills in English 
941-115   การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     3 (3-0-6) 

 English Reading in Business Contexts 
941-210   การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

               English Writing for Business Communication 
941-216   การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
    English Conversation for Daily Communication 
941-217  การพฒันาการอ่าน       3 (3-0-6) 
    Reading Development 
941-218   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ       3 (3-0-6) 
   English for Business 
941-290   การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ    3 (3-0-6) 
    Reading English Short Stories and Novels 
941-291   ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั                                3 (3-0-6)    
               English through Modern Media 
941-292   สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                         3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
 
กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  

 941-224   ภาษาจีนพ้ืนฐาน      3 (3-0-6)     
    Fundamental Chinese 

941-236   ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                                                  3 (2-2-5) 
   Fundamental Japanese 
  941-245   ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน             3 (3-0-6)                          
     Fundamental French 
 941-252   ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)                                      
     Fundamental German 

941-274   ภาษามลายพ้ืูนฐาน                                         3 (3-0-6) 
    Fundamental Malay 
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941-283    ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
    Fundamental Korean 

คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อ
นกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน  90  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
1)  กลุ่มวชิาแกน        จ านวน       42   หน่วยกติ 

942-230  การภาษีอากร      3 (3-0-6) 
           Taxation 

                         944-204         กฎหมายธุรกิจ        3 (3-0-6) 
          Business Law   
944-120  เศรษฐศาสตร์จุลภาค     3 (3-0-6) 
  Microeconomics  
944-121  เศรษฐศาสตร์มหภาค     3 (3-0-6) 
  Macroeconomics 
946-100  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ    3 (3-0-6) 
           Introduction to Business  

       946-113  การบญัชีการเงิน      3 (3-0-6) 
              Financial Accounting  

946-160  หลกัการตลาด      3 (3-0-6) 
    Principles of Marketing 

946-209  หลกัการจดัการ      3 (3-0-6) 
  Principles of Management 
946-213  การบญัชีบริหาร      3 (3-0-6) 
  Managerial Accounting 
946-290  การเงินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  Business Finance 
946-300  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์    3 (3-0-6) 
  Human Resource Management 

  946-400  การจดัการเชิงกลยทุธ์     3 (3-0-6) 
   Strategic Management 
 947-118  สถิติธุรกิจ 1      3 (3-0-6) 
  Business Statistics I 
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947-211  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     3 (3-0-6) 
   Quantitative  Analysis 

 2) กลุ่มวชิาชีพ                        จ านวน    48   หน่วยกติ 
แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
      -  วชิาชีพบังคับ                       จ านวน    36   หน่วยกติ 

946-260  พฤติกรรมผูบ้ริโภค     3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 

946-262  การจดัการการตลาด     3 (3-0-6) 
   Marketing Management 
946-362  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3 (3-0-6) 

   Integrated Marketing Communication 
946-363  การวิจยัตลาด      3 (2-2-5) 

   Marketing Research 
946-366  การตลาดบริการ      3 (3-0-6) 

   Service Marketing 
946-460  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการตั้งราคา   3 (3-0-6) 

   Product Management and Pricing 
946-461  การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้   3 (3-0-6) 

Distribution Channel Management 
946-462  สมัมนาทางการตลาด     3 (1-4-4) 

   Seminar in Marketing 
946-463  การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการตลาด    3 (0-9-0) 

   Independent Study in Marketing 
946-468  การตลาดเชิงสมัพนัธภาพ     3 (3-0-6) 

   Relationship Marketing 
               948-263  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
   Business Analytics 

948-366  การตลาดดิจิตอล      3 (3-0-6) 
   Digital Marketing 
 

  - วชิาสหกิจศึกษา 
948-460   สหกิจศึกษา                    6 (0-36-0) 
      Cooperative Education   
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-  วชิาชีพเลือก           จ านวน    6   หน่วยกติ 
เลือกเรียนจ านวน  6 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 

กลุ่ม 1 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว 
946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 

   Current Issues in Marketing 
948-367  การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม    3 (3-0-6) 

   Marketing for Hotel Business 
948-368  การตลาดส าหรับธุรกิจทวัร์น าเท่ียว    3 (3-0-6) 

   Marketing for Tour Company 
948-369  การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์     3 (3-0-6) 

   Marketing for MICE 
948-468  การตลาดแหล่งท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 

   Destination Marketing  
 
กลุ่ม 2 การเป็นผู้ประกอบการ 

946-201  การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม     3 (3-0-6) 
   Small Business Management 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

948-461  การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ    3 (3-0-6) 
   Marketing for Entrepreneurs 

948-462  การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) 
   Entrepreneurship and New Venture Creation 

948-466        การจดัการการเจริญเติบโตของกิจการ   3 (3-0-6) 
Managing a Growing Business 

 
กลุ่ม 3 การตลาดระหว่างประเทศ 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

946-361  การตลาดโลก      3 (3-0-6) 
   Global Marketing  

948-261  การตลาดระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
International Marketing 
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948-362  การตลาดเอเชีย      3 (3-0-6) 
   Marketing for Asian Countries 

948-469 การตลาดอาเซียน      3 (3-0-6) 
Marketing for ASEAN Countries  

 
กลุ่ม 4 การตลาดส าหรับธุรกจิค้าปลกี 

946-263  การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   3 (3-0-6) 
   Supply Chain and Logistic Management   

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

946-360  การจดัการการขาย     3 (3-0-6) 
   Sales Management   

946-367  การตลาดเพ่ือธุรกิจคา้ปลีก     3 (3-0-6) 
   Retail Marketing 

948-467       การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์     3 (3-0-6) 
        Franchise Management 
 

กลุ่ม 5 การจดัการผลติภัณฑ์ 
946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
  Current Issues in Marketing 
946-467  การจดัการผลิตภณัฑใ์หม่     3 (3-0-6) 

   New Product Management 
948-260   ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสารในวิชาชีพการตลาด  3 (3-0-6) 

Creativity and Communication in Marketing Professional 
948-361  การจดัการตราสินคา้     3 (3-0-6) 

   Brand Management 
948-364  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบทางการตลาด  3 (3-0-6) 

   Creativity and Design in Marketing  
 
กลุ่ม 6 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
  Current Issues in Marketing 
946-268  การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง   3 (3-0-6) 

   Community Marketing for Sustainable Economy 
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946-269   การตลาดในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร   3 (3-0-6) 
Marketing for the Non-Profit Organizations 

946-369  การตลาดสีเขียว      3 (3-0-6) 
   Green Marketing  

946-469  การตลาดเพ่ือสงัคม     3 (3-0-6) 
   Social Marketing 

 
แผน ข.(ฝึกงาน) 
   -  วชิาชีพบังคับ                       จ านวน    36  หน่วยกติ 

946-260  พฤติกรรมผูบ้ริโภค     3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 

946-262  การจดัการการตลาด     3 (3-0-6) 
   Marketing Management  
946-362  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3 (3-0-6) 

   Integrated Marketing Communication 
946-363  การวิจยัตลาด      3 (2-2-5) 

   Marketing Research 
946-366  การตลาดบริการ      3 (3-0-6) 

   Service Marketing 
946-460  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการตั้งราคา   3 (3-0-6) 

   Product Management and Pricing 
946-461  การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้   3 (3-0-6) 

Distribution Channel Management 
946-462  สมัมนาทางการตลาด     3 (1-4-4) 

   Seminar in Marketing 
946-463  การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการตลาด    3 (0-9-0) 

   Independent Study in Marketing 
946-468  การตลาดเชิงสมัพนัธภาพ     3 (3-0-6) 

   Relationship Marketing 
               948-263  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
   Business Analytics 

948-366  การตลาดดิจิตอล      3 (3-0-6) 
   Digital Marketing 
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-  วชิาฝึกงาน 
946-364  การฝึกงานทางการตลาด                ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

                Job  Training  in  Marketing 
  

                            -  วชิาชีพเลือก         จ านวน    12   หน่วยกติ 
เลือกเรียนจ านวน   12  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่ม 1 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว 
946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 

   Current Issues in Marketing 
948-367  การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม    3 (3-0-6) 

   Marketing for Hotel Business 
948-368  การตลาดส าหรับธุรกิจทวัร์น าเท่ียว    3 (3-0-6) 

   Marketing for Tour Company 
948-369  การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์     3 (3-0-6) 

   Marketing for MICE 
948-468  การตลาดแหล่งท่องเท่ียว     3 (3-0-6) 

   Destination Marketing  
 
กลุ่ม 2 การเป็นผู้ประกอบการ 

946-201  การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม     3 (3-0-6) 
   Small Business Management 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

948-461  การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ    3 (3-0-6) 
   Marketing for Entrepreneurs 

948-462  การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) 
   Entrepreneurship and New Venture Creation 

948-466        การจดัการการเจริญเติบโตของกิจการ   3 (3-0-6) 
Managing a Growing Business 
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กลุ่ม 3 การตลาดระหว่างประเทศ 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

946-361  การตลาดโลก      3 (3-0-6) 
   Global Marketing  

948-261  การตลาดระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
International Marketing 

948-362  การตลาดเอเชีย      3 (3-0-6) 
   Marketing for Asian Countries 

948-469 การตลาดอาเซียน      3 (3-0-6) 
Marketing for ASEAN Countries  

 
กลุ่ม 4 การตลาดส าหรับธุรกจิค้าปลกี 

946-263  การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   3 (3-0-6) 
   Supply Chain and Logistic Management   

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
   Current Issues in Marketing 

946-360  การจดัการการขาย     3 (3-0-6) 
   Sales Management   

946-367  การตลาดเพ่ือธุรกิจคา้ปลีก     3 (3-0-6) 
   Retail Marketing 

948-467       การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์     3 (3-0-6) 
        Franchise Management 
 

กลุ่ม 5 การจดัการผลติภัณฑ์ 
946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
  Current Issues in Marketing 
946-467  การจดัการผลิตภณัฑใ์หม่     3 (3-0-6) 

   New Product Management 
948-260   ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสารในวิชาชีพการตลาด  3 (3-0-6) 

Creativity and Communication in Marketing Professional 
948-361  การจดัการตราสินคา้     3 (3-0-6) 

   Brand Management 
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948-364  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบทางการตลาด  3 (3-0-6) 
   Creativity and Design in Marketing  
 
กลุ่ม 6 การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

946-265  ประเดน็ส าคญัทางการตลาด     3 (x-y-z) 
  Current Issues in Marketing 
946-268  การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง   3 (3-0-6) 

   Community Marketing for Sustainable Economy 
946-269   การตลาดในองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร   3 (3-0-6) 

Marketing for the Non-Profit Organizations 
946-369  การตลาดสีเขียว      3 (3-0-6) 

   Green Marketing  
946-469  การตลาดเพ่ือสงัคม     3 (3-0-6) 

   Social Marketing 
อน่ึงเพ่ือให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง อาจ

ก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้ว่ามีประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาการตลาด ใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                  จ านวน  6  หน่วยกติ   

  เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
หรือหมวดวิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความร่วมมือทางดา้นวิชาการกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยเป็นไปตามระเบียบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
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แผนการศึกษา 
ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (2-2-5)  

หรือ   
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)   

942-207       จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ   3 (3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
947-117 คณิตศาสตร์ทัว่ไป  3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1  3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 

 รวม 21 (x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx เรียน 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี    3 (x-y-z) 
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน     3 (2-2-5)  

หรือ   
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)   

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1      1 (0-0-3) 
946-113 การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
946-160 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชากีฬา พลศึกษาและนนัทนาการ 1 (0-2-1) 

 รวม 20 (x-y-z) 
 

หมายเหตุ รายวิชา 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้แต่ละ
หลกัสูตรลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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ปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

942-230 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
944-120 เศรษฐศาสตร์จุลภาค   3 (3-0-6) 
946-213 การบญัชีบริหาร 3 (3-0-6) 
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค    3 (3-0-6) 
948-263  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-300 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 

 รวม 18 (18-0-36) 
       

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

944-121 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
944-204 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-262 การจดัการการตลาด 3 (3-0-6) 
946-290 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
947-211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 
948-366 การตลาดดิจิตอล 3 (3-0-6) 

 รวม 18 (x-y-z) 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา) 

 
ปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 1 3 (x-y-z) 
946-366 การตลาดบริการ   3 (3-0-6) 
946-363 
946-461 

การวิจยัตลาด 
การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้ 

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

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  2 3 (3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 3 (x-y-z) 
946-362 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
946-460 
946-468 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการตั้งราคา 
การตลาดเชิงสมัพนัธภาพ    

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

xxx-xxx 
xxx-xxx 

วิชาเลือกเสรี 2 
วิชาชีพเลือก 1 

3 (x-y-z) 
3 (x-y-z) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 (x-y-z) 
                                      รวม       21 (x-y-z) 
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แผน ข. (ฝึกงาน) 
 

ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 1 3 (3-0-6) 
946-366 การตลาดบริการ   3 (3-0-6) 
946-363 
946-461 

การวิจยัตลาด 
การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้ 

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

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  2 3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
   

 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

941-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 3 (x-y-x) 
946-362 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
946-460 
946-468 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละการตั้งราคา 
การตลาดเชิงสมัพนัธภาพ    

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

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-y-z) 

 รวม 21 (x-y-z) 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-462 สมัมนาทางการตลาด 3 (1-4-4) 
946-463 การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการตลาด 3 (0-9-0) 

 รวม 9 (4-13-10) 
   

   
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
948-460 สหกิจศึกษา 6 (0-36-0) 

 รวม 6 (0-36-0) 
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แผน ข. (ฝึกงาน) 
 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาที่ 1  

 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-462 สมัมนาทางการตลาด 3 (1-4-4) 
946-463 การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการตลาด 3 (0-9-0) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 (x-y-z) 

 รวม 12 (x-y-z) 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  

 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-364 การฝึกงานทางการตลาด                             ไม่นอ้ยกวา่  230   ชัว่โมง 

 รวม        0  
   

 
หมายเหตุ     * แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของ 

          คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ  

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสูตร 

รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมาย
ขีดคัน่  (-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 

ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1-3 หมายถึง   กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง)   
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4        หมายถึง    ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5        หมายถึง   ประเภทวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง) 
ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6     หมายถึง   ล  าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 
 

รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 
941 กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 

  1,6 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพล
ศึกษา 

0 สงัคมศาสตร์ 
 1 มนุษยศาสตร์ 
 2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 

943 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
ของคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจดัการ 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
944 0 กฎหมาย 

1 การเมือง การปกครอง และการจดัการรัฐกิจ 
2 เศรษฐศาสตร์ 

946 , 948 
 
 
 
 
 

0 การจดัการ 
1 การบญัชี 
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3 การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
4 การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
6 การตลาด 
7 การจดัการการท่องเท่ียว 
9 การเงิน 

947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 0 วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์และสถิติ 
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ตวัอยา่ง  เช่น  946-160 หลกัการตลาด 
หมายถึง รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้นของคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 อยูใ่นประเภทวิชาทางดา้นการตลาดและอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 1 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 

 ตวัเลขตวัท่ี  1   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขตวัท่ี  2   หมายถึง   จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  3  หมายถึง   จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  4  หมายถึง   จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 

ตวัอยา่งเช่น  3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ี  มี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมงบรรยาย 2 คาบ
ต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อ
สปัดาห ์

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ 
ดงัน้ี 

1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
 หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมิน 
ผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ 
กไ็ด ้

2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
          หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคย
ลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมาก่อนแลว้กไ็ด ้ และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ กไ็ด ้
อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความวา่รายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชา
บงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B  ดว้ย 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา อยู่ในภาคผนวก 1 
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3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และ คุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

1 3 9098 00931 99 2 อาจารย ์ นายวญิญู  วฒันยนตกิ์จ บธ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2548 270 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2543     

2 5 9499 90000 83 6 อาจารย ์ นางสาวปิยะนุช  ปรีชานนท ์ Ph.D. 
 

Marketing Nottingham Trent University, 
UK 

2552 270 270 
 

270 270 

   
 

M.B.A. 
 

Marketing Keller Graduate School of 
Management,  U.S.A. 

2542     

   
 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 2538     
    

3 3 9698 00007 78 1 อาจารย ์ นางสาวธิดากาญจน์   ศิษฎิโกวทิ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 

2545 270 270 
 

270 270 

   

 

บธ.บ. การตลาด 
 
 
 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2543     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   
 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

4 3 8001 01707 61 1 อาจารย ์ นางสาววรางคณา ตนัฑสนัติสกลุ D.B.A. Business 
Administration 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

2558 270 270 270 270 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547 
    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2543   
5 Passport No. 

02010788 
อาจารย ์ Mr. Tao Lu 

 
Ph.D. Entrepreneurship 

and International 
Business 

Nottingham Trent University,  
UK 

2553 270 270 
 

270 270 

Postgraduate 
Diploma 

International 
Commercial Law  

The University of Nottingham, 
UK  

2545 

BA. (Hons) Economic 
Law  

North China University of 
Technology, China  

2541 

 
 
 
 
 

 
 



36 
 

 36 

3.2.2 อาจารย์ประจ า       
ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

1 Passport No. 
02010788 

อาจารย ์ Mr. Tao Lu 
 

Ph.D. Entrepreneurship and 
International 
Business 

Nottingham Trent University,  
UK 

2553 270 270 
 

270 270 

   
 

Postgraduate 
Diploma 

International 
Commercial Law  

The University of Nottingham, 
UK  

2545     

   
 

BA. (Hons) Economic 
Law  

North China University of 
Technology, China  

2541     

2 3 9599 00398 92 7 อาจารย ์ นางกฤติยา ดวงมณี  Doctor of Applied 
Economics (Ph.D.) 

Economics and 
Applied Economics 
(Mathematics, 
Statistics and 
Actuarial Sciences) 

Universiteit Antwerpen 
(University of  Antwerp), 
Belgium 

2558 270 270 
 

270 270 

    วท.ม. สถิติประยกุต ์
สาขาวชิาเอก
วทิยาการประกนัภยั 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2547     

   
 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 

มหาวทิยาลยัมหิดล 2543     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

3 3 9096 00929 31 3 อาจารย ์ นางทิพวรรณ จนัทมณีโชติ D.B.A. Business 
Administration  

Universiti Sains Malaysia, 
Malaysia  

2558 270 270 
 

270 270 

    M.B.A. International 
Business 

University of Technology, 
Sydney, Australia 

2541     

    บช.บ. การสอบบญัชี 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2537     

4 3100900914576 อาจารย ์ นายนฤบาล ยมะคุปต ์ D.B.A. Business 
Administration 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

2557 270 270 270 270 

    กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 2546     

    รป.บ. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2545     

5 3 9698 00007 78 1 อาจารย ์ นางสาวธิดากาญจน์    
ศิษฎิโกวทิ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2545 270 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 

2543     

6 3 9301 00362 90 3 อาจารย ์ นางสาวปิยะกาญจน์  
สุพรรณชนะบุรี* 

M.A. Business 
Management 

Kingston University, UK 2549 - 270 
 

270 270 

   
 

ศ.บ. 
 
 

การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2547     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

7 5 9499 90000 83 6 อาจารย ์ นางสาวปิยะนุช  ปรีชานนท ์ Ph.D. 
 

Marketing Nottingham Trent University, 
UK 

2552 270 270 
 

270 270 

   
 

M.B.A. 
 

Marketing Keller Graduate School of 
Management,  U.S.A. 

2542     

    บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 2538     

8 3 9201 00768 61 6 อาจารย ์ นายพงศกร พิชยดนย*์ กจ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัมหิดล 2549 - 270 
 

270 270 

    สส.บ. สารสนเทศศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2546     
9 3 9599 00398 92 7 อาจารย ์

 
นายพงษพ์ิช  เพชรสกลุวงศ ์ Ph.D. Risk Management 

and Insurance 
Feng Chia University, Taiwan 2554 270 

 
270 270 270 

   
 

วท.ม. 
 

สถิติประยกุต ์
(สาขาวชิาเอกวทิยา 
การประกนัภยั) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2544     

   
 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2542     

10 3 8006 00244 01 3 
 

อาจารย ์ นางสาวมะลิวลัย ์ กาพยเ์กิด* ศศ.ม. การจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยันเรศวร ศูนยว์ทิย
บริการ กรุงเทพมหานคร 

2554 270 270 
 

270 270 

    ศศ.บ. พฒันาการท่องเท่ียว 
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2546     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

11 3 8201 00144 46 0 อาจารย ์ นางสาวเมธาว ีวอ่งกิจ Doctor of Hotel and 
Tourism 

Management 

Hotel and Tourism 
Management 

The Hong Kong Polytechnic 
University  

2555 270 270 
 

270 270 

   

 

Master of 
International Tourism 

and Hospitality 
Management 

International Tourism 
and Hospitality 
Management 

Griffith University, Australia 2549     

   

 

บธ.บ. การจดัการการ
โรงแรม 
(เกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     

12 3 8001 01707 61 1 อาจารย ์ นางสาววรางคณา  
ตนัฑสนัติสกลุ 

D.B.A. Business 
Administration 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

2558 270 270 270 270 

    บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547     
   

 

บธ.บ. การตลาด 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

13 1 9299 00004 62 1 อาจารย ์ นางสาววภิาดา  เถาธรรม
พิทกัษ*์ 

บธ.ม. การจดัการการบริการ
และการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2551 - 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การจดัการ 
 

มหาวทิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2549     

14 1 8099 00002 47 5 อาจารย ์ นายวสุิทธ์ิ   เหมหมนั วท.ม. (สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สาขาวชิาเอก
วทิยาการประกนัภยั
และการบริหารความ
เส่ียง 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2554 270 270 
 

270 270 
   

 

    บธ.บ. การประกนัภยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2550     
15 3 9098 00931 99 2 อาจารย ์ นายวญิญู  วฒันยนตกิ์จ บธ.ม. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 270 270 270 270 
   

 

บธ.บ. การตลาด มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 

2543     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

16 1 8097 00084 85 1 อาจารย ์ นายสิปวชิญ ์ วงศสุ์วฒัน์* วท.ม. (สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สาขาวชิาเอก
วทิยาการประกนัภยั
และการบริหารความ
เส่ียง 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2555 - - 270 270 

    บธ.บ. การประกนัภยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2551     
17 3 9201 00770 46 7 อาจารย ์ นางสาวสุธิภรณ์  ตรึกตรอง บธ.ม. บริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละองคก์าร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 270 270 

 
270 270 

สต.บ. ประกนัภยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2546 

18 1 9099 00107 76 4 อาจารย ์
 

นางสาวอภิสรา ตนัตสุทธิกลุ บธ.ม. การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2556 270 270 
 

270 270 

    บธ.บ. 
 

การจดัการการ
ท่องเท่ียว (เกียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง) 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552     
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ล า 
ดบั
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 
คุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา   สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2562 

19 3 9001 00435 81 1 อาจารย ์ นายอมัมาน โสดาหวนั บธ.ม. การจดัการการ
ท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2554 270 270 
 

270 270 

   
 

บธ.บ. การเงินและการ
ธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2541     

20 1 9299 00272 41 2 อาจารย ์ นายธนโชค  
กาญจนนนัทวงศ ์

วท.ม. สถิติประยกุตแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(สาขาวิชาเอกวิทยาการ
ประกนัภยัและการ
บริหารความเส่ียง) 

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 

2558 270 270 
 

270 270 

   
 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยกุต ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2555     

21 1 9305 000 90 025  อาจารย ์ นางสาวนิตยา พร้าวราม บธ.ม การจดัการการ
ท่องเท่ียว  

มหาลยัสงขลานครินทร์ 2558 270 270 
 

270 270 

 
   ศศ.บ. การโรงแรม  

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวชิยั สงขลา 

2552     

*   ลาศึกษาต่อ 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต  มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้น ในหลกัสูตรจึงมีแผนการเรียน 2 แผน ไดแ้ก่ 
แผน  ก  สหกจิศึกษา ซ่ึงจะจดัอยูใ่นกลุ่มวิชาชีพบงัคบั ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงในสถาน

ประกอบการ โดยมีการน าความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  แผน ข  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงาน ตรงตามสาขาวิชา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน าไปแกปั้ญหาทางการตลาด โดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการได ้
5) มีจิตสาธารณะ ความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคร์วมถึงภาวะ

ผูน้ า ไปใชป้ระโยชนใ์นงานได ้
 

4.2 ช่วงเวลา 
แผน ก  สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2    ของปีการศึกษาท่ี 4  
แผน ข  ฝึกงาน          ภาคฤดูร้อน          ของปีการศึกษาท่ี 3 

 
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน   

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
1) การฝึกปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 3 จดัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จดัเตม็เวลา  

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
2) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา จดัในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม รวมเวลา 16 

สปัดาห์ จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 

 ไม่มี 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) บณัฑิตมีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม 

มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงามและถือ
ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  คุณธรรมจริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพการตลาด 
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้นกัศึกษา
ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม ทั้ งในระดับท้องถ่ินและนานาชาติ   และ 
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ เ พ่ือให้
นักศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมี จิต
สาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม  และถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
กรณีศึกษา และการทศันศึกษาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม
ทางการตลาด 

(2) บณัฑิตเป็นผูมี้ความรอบรู้ในศาสตร์ดา้น
การตลาดโดยการบูรณาการองค์ความรู้
เน้ือหาดา้นการตลาดกบัศาสตร์ต่าง ๆ ให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 

- เนน้การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ใจความรู้
พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 

- เนน้การเรียนการสอนแบบ  Active  Learning เพ่ือให้
นกัศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเร่ือง   

- จดัใหมี้รายวิชาการฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา 
(3) บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิด

วิ เคราะ ห์ รู้ เ ท่ าทันสถานการณ์ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 

 

- เนน้การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ใจความรู้
พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 

- เน้นการเ รียนการสอนแบบ  Active  Learning เ พ่ือให้
นัก ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ ต่ าง  ๆ  ทันต่อการ
เป ล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเร่ือง   
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
- จดัใหมี้รายวิชาการฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา 

(4) บัณ ฑิต เ ป็นผู ้ ท่ี มี ม นุษยสั มพัน ธ์ ท่ี ดี
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความคิด
ริเร่ิมสามารถวางแผนและแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
และงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลเพ่ือใหน้กัศึกษามี
ความสามารถในการปรับตัวรับฟัง ยอมรับความคิดเห็น 
ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษาความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นกัศึกษามีความคิด
ริเร่ิม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

- สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การ
เขา้ใจและปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่าง ๆ 

(5) บัณฑิตเป็นผูมี้ความสามารถในการใช้
ภ า ษ า เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์เ พ่ือสืบค้นน า เสนอ และ
ส่ือสาร 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ปัญหาหรือสถานการณ์  สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา 

- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษา
สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

- จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้
กรณีศึกษา  บทความ งานวิจยั ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 
(Learning outcome standards of the undergraduate curriculum of business administration in     
Marketing) 

2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม (Moral and ethical development) 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                         

(Learning outcomes on morality and ethics) 
1) มีวินยั  ซ่ือสตัย ์ สุจริต  ส านึกและรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น  เคารพใน

สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
(Have self-principle and honesty; have personal and social responsibility; respect 
human right and dignity of others) 

2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวฒันธรรมทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและนานาชาติ   และ ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Recognize the value and the beauty of being Thai and of cultural difference that exist in 
both   local and multinational levels; lead a life based on self-sufficiency philosophy) 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงามและถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   มี
ความซ่ือสตัยสุ์จริต  คุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพการตลาด 
(Have public mind and hold the benefit of mankind as a living principle) 

4) มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
(Be disciplined and punctual; demonstrate self-responsibility and social 
responsibility.) 

5) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และล าดบัความส าคญั 
(Possess characteristics of a good leader and a good follower; be able to work in a 
team and prioritize goals and tasks.) 

 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  (Teaching strategies for moral and ethical learning development) 
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหน้กัศึกษาตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและ

ความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ   และ ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Give implicit guidance about morality and ethics, value of being Thai, cultural 
differences at local and international levels, and  the philosophy of sufficiency  
economy.)  
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2) มอบหมายงานเป็นรายกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะท่ีถูกต้องและดีงาม  และถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
(Give group assignments relating to self-responsibility, righteous and virtuous 
public-mindedness, and the prime mission to serve the benefit of mankind.) 

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา และการทศัน
ศึกษาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมทางการตลาด 
(Organize learning activities concerning the reality of working situations, case 
studies, and study-visits which can develop students’ understanding about morality 
and ethics in marketing.) 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(Strategies for evaluation of moral and ethical learning outcomes) 
1) ประเมินจากแบบประเมินการเรียนการสอนโดยนกัศึกษา 
        (Evaluation from students’ feedback) 
2) ประเมินโดยนกัศึกษารวมกลุ่มท างานดว้ยกนั 

 (Evaluation from the qualities of group tasks and processes of working in a group) 
3) ประเมินจากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา และการทศันศึกษา 

(Evaluation from real situations of students’ learning and working activities, case 
studies, and study-visits)  

 
2.2 ความรู้ (Knowledge) 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Learning outcomes on knowledge) 
1) เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต  

(Understand the basics of sciences relevant to living) 
2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ 

สงัคม วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม        
(Have multiple knowledges by combining multiple  sciences; catch up with changes 
in communities, cultures, nature and environment) 
 

3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยัและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอยา่งต่อเน่ือง       
(Keep exploring new knowledge from research and learning sources) 

4) มีความรู้และเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีในดา้นการตลาด และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต ์ใชไ้ด ้
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(Possess knowledge  and comprehend marketing principles and theories; be able to put 
the knowledge into practice.) 

5) มีความรู้ในกระบวนการติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ และสถานการณ์                          
การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ในงานอาชีพ                            
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(Follow academic trends and the changing global environment which enhance the 
capabilities of problem-solving and extending professional knowledge in creative ways.) 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  

(Teaching strategies for knowledge learning development) 
1) เนน้การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 
(Provide instruction and lessons which comprise fundamental knowledge about 
effective ways of living.) 

2) เนน้การเรียนการสอนแบบ  Active  Learning เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(Apply active-learning approaches which encourage students to seek information 
about interdisciplinary knowledge and changes of social, cultural, and natural 
environments.) 

3) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง   
(Organize learning activities which give learners exposure to the reality of situations 
and study-visit experience; invite professionals with working experience to give 
lectures.) 

4) จดัใหมี้รายวิชาการฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา 
(Organize internship and cooperative education programs in cooperation with 
external organizations.) 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(Strategies for evaluation of knowledge learning outcomes) 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ 
(Evaluate students’ achievements and performances through the following methods) 
1) การทดสอบยอ่ย  

(Quizzes) 
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2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(Midterm and final examinations) 

3) รายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า  
 (Students’ reports) 

4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (Classroom presentations)  

5) ประเมินจากการปฏิบติัจริงของนกัศึกษา 
 (Students’ work practice) 

6) แบบประเมินผลโครงการ 
 (Project evaluation) 

7) รายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 
(Evaluation reports from the heads of external organizations who supervise and 
mentor student trainees during the period of  internship / cooperative educational 
program) 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา  (Intellectual Skills) 

2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Learning outcomes on intellectual skills) 
1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม 

(Be able to integrate the basics of sciences, which lead to personal and public 
benefits) 

2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(Be able to search and evaluation data from multiple learning sources) 

3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Think critically, catch up with new events, and employ creative approaches to 
problem  solving) 

4) สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรค์
สงัคม 
(Be able to connect personal knowledge with local wisdom, for personal and public 
benefits) 

5) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นระบบทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึก เพ่ือน ามาสร้างความ
ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตใ์ชค้วามรู้
ทกัษะทางดา้นการตลาดในการด าเนินการทางธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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(Gain critical thinking competence broadly and deeply for building competitive 
advantage; be able to analyze and use marketing knowledge as well as marketing 
skills for business development properly.)  

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(Teaching strategies for intellectual skills learning development) 
1) จดัให้มีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งฝึกให้นกัศึกษามีทกัษะการคิด ผ่านการอภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา การสมัมนา 
(Provide instruction and lessons with interdisciplinary approaches which enable 
students to produce cross-disciplinary tasks/ideas to serve personal and public 
benefits effectively; train thinking and analytical skills through group discussions, 
case studies, and seminars.) 

2) จดัให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(Assign students to search and evaluate information from various learning sources.) 

3) จดัใหมี้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์
และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพ่ือท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์งัคม 
(Set learning processes to increase students’ competence  in analyzing and judging 
situations, seeking solutions in creative ways, establishing a connection between 
academic knowledge and local wisdom to gain insights about Thai communities and  
to enhance student’s capacity for social development.) 

4) การฝึกทกัษะผ่านการแข่งขนัทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ  ศึกษาคน้ควา้และฝึก
กระบวนการคิดผา่นการศึกษาอิสระทางการตลาด 
(Organize academic and professional competitions; supervise independent studies 
which support  the development of students’ professional skills and thinking process 
in marketing.)  

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(Strategies for evaluation of intellectual skills learning outcomes) 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ(Evaluation 
from students’ learning achievement and work practice/assignments) 
1) การทดสอบยอ่ย  
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(Quizzes) 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(Midterm and final examinations) 
3) รายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า  

(Students’ reports) 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(Classroom presentations)  
5) ประเมินจากการปฏิบติัจริงของนกัศึกษา 

(Students’ work practice) 
6) แบบประเมินผลโครงการ 

(Project evaluation)  
7) รายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

(Evaluation reports from the heads of external organizations who supervise and 
mentor student trainees during the period of  internship / cooperative educational 
program.) 

 
2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(Interpersonal relationship skills and responsibility) 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการ

รับผดิชอบ 
(Learning outcomes on interpersonal relationship skills and responsibility) 
1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งใน

ฐานะผูน้ าและผูต้าม  
(Be flexible, listen and respect other people’s opinions; work in team with others, 
either as the leader or team members) 

2) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Be a responsible person, as a Thai and global citizen) 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
(Think creatively, be able to plan and adopt proper approaches to solve a problem) 

4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 
(Have good relationship with team and other people.) 

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  
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(Teaching strategies for interpersonal relationship skills and responsibility learning 
development) 
1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่ม  และงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับตวัรับฟัง ยอมรับความ
คิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะผูน้ าและผูต้าม 
(Organize learning activities with an emphasis on teamwork and social interaction to 
encourage students’ practice roles of a listener, a leader, and a follower) 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัศึกษาความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Conduct learning activities concerning roles and responsibilities as a good Thai 
citizen and a global citizen) 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Organize learning activities which enhance students’ creativity and encourage 
students’ initiative, planning, decision-making, and  problem-solving in a proper 
way.) 

4) สอดแทรกเร่ืองทกัษะสงัคม อาทิ ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจและ
ปรับตวัเพ่ือความส าเร็จส าหรับชีวิตการเรียนและการท างาน  
(Give guidance about social skills, such as responsibility, relationship building, and 
interpersonal communication for successful working and study life.) 

 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
(Strategies for evaluation of interpersonal relationship skills and responsibility 
learning  outcomes) 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ 
(Evaluation from students’ learning achievement and work practice/assignments) 
1) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 

(Students’ Reports) 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(Evaluate classroom presentations of student groups) 
3) ประเมินจากการปฏิบติัจริงของนกัศึกษา 

(Students’ work practice / tasks) 
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4) ประเมินจากแบบประเมินผลโครงการ 
(Project evaluation)  

5) ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 
(Reports made by corporations at which students  undertake an internship or  
co-operative education program) 

 
2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Numerical analytical skills, communication skills and information technology usage) 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   
(Learning outcomes concerning numerical analytical skills, communication skills 
and information technology usage) 
1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์  สามารถวิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  
(Understand problems or phenomena and  be able to analyze and adopt proper  
mathematic and statistic procedures to solve problems) 

2) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 
(Be able to use language to efficiently communicate in everyday life with all 
listening, speaking, reading and writing skills) 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์  เพ่ือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
(Catch up with current technology and be able to choose proper technological 
channels for search, self-study, presentation and communication) 

4) มีทกัษะในการน าเสนอ งานดา้นการตลาด ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(Possess marketing presentation skills and be able to apply those skills 
properly and effectively) 

5) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการจูงใจ โนม้นา้ว และเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Be able to use Thai and foreign language(s) to motivate, persuade, and negotiate 
business issues with target people effectively.) 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Teaching strategies for numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning development) 
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาเขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์  

สามารถวิเคราะห์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมใน
การแกปั้ญหา 
(Set teaching processes which increase students’ capability to comprehend 
various problems or phenomena, and also guide them to analyze and select 
proper mathematical and statistical procedures to solve those problems.) 

2) จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
(Organize learning activities which can develop students’ four skills of 
communication— listening, speaking, reading, and writing— to increase language 
proficiency.) 

3) จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้กรณีศึกษา  บทความ 
งานวิจยั ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Organize learning activities involving the use of  IT for searching                                     
relevant case studies, articles, and research.)  

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Strategies for evaluation of numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning outcomes) 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ 
(Evaluation from students’ learning achievement and work practice/assignments) 
1) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 

(Students’ reports) 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  

(Classroom presentations) 
3) ประเมินจากการปฏิบติัจริงของนกัศึกษา 

(Students’ work practice / tasks) 
4) ประเมินจากแบบประเมินผลโครงการ  
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(Project evaluation)  
5) ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการท่ีรับนกัศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

(Reports made by corporations at which students undertake an internship or  
co-operative education program) 

 
 
 
 


