1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ก
สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
5
5
9
11

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

14
14
14
14
15
16

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร

17
17
17

ข
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ

20
20
20
20
20
25
29
47
47
49
49

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

52
52
52
58

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

61
61
61
62

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

64
64
64

ค
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

65
65
65
67
67
69
70
71

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

73
73
73
73
74

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

75
89
138
141
149
159

1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0207
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล
: Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจทิ ัล)
บธ.บ. (การตลาดดิจทิ ัล)
Bachelor of Business Administration
(Digital Marketing)
B.B.A. (Digital Marketing)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจทิ ัล) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6.2 คณะกรรมการประจาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 19 ตุลาคม 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 ตุลาคม
2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรบริห ารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดดิ จิทั ล หลัก สูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2564
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักการตลาดดิจทิ ัล
8.2 ผูจ้ ัดการโซเชียลมีเดีย
8.3 นักสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้ หา
8.4 ผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดทางด้านเครื่องมือค้นหา (SEO & SEM)
8.5 นักวางแผนโฆษณาดิจทิ ัล
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8.6 นักวิจัยทางการตลาด
8.7 นักวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด
8.8 ที่ปรึกษาทางการตลาด
8.9 ผูบ้ ริหารฝ่ายการตลาด
8.10 ผูบ้ ริหารผลิตภัณฑ์
8.11 ผูบ้ ริหารรตราผลิตภัณฑ์
8.12 เจ้าของธุรกิจหรือผูป้ ระกอบการธุรกิจ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายกิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35705013XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.B.A.
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นางสาวธัญทิพย์ คฤหโยธิน

15601000XXXXX

อาจารย์

ศ.บ.
Ph.D.

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
M.B.A.
บธ.บ.

การตลาด

นศ.บ.
นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

31009047XXXXX

อาจารย์

4

นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์

31009000XXXXX

อาจารย์

5

นายบุรินทร์ บัณฑะวงศ์

55699900XXXXX

อาจารย์

Management and Business Marketing
Marketing
การเงินและการธนาคาร
Management and Business Marketing
การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
การจัดการการสื่อสาร
(นานาชาติ) (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
การตลาด
การตลาด
International Business

บธ.ม.
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สาขาวิชา

วท.ม.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Aberystwyth University, UK

ปี
2562

Cardiff Metropolitan University, 2552
UK
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2546
University of Manchester, UK 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2545

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Johnson & Wales University,
USA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2542
2544
2540
2540
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากผลกระทบจากภาวะกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การค้าโลกและธุ ร กิ จในประเทศไทยเป็ นอย่ างยิ่ ง ท าให้ก ารส่ งออกของไทยลดลงจากที่ค าดว่ า จะ
ขยายตัว ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานในประเทศ จนทาให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ากว่าศักยภาพ
โดยมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
หลังมีการบรรจุข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นทางการ จึงคาดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลกและประเทศไทยในระยะต่อไปจะปรับตัวดีข้นึ
อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาต่อจากนีม้ ีแนวโน้มต่ากว่ากรอบเป้าหมาย ตามแรงดันด้านอุปสงค์ที่ยัง
อยู่ในระดับต่ารวมถึงอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่มีแนวโน้มปรับลดลงจากการระบาดของไววัสโควิด 19 แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับเพิ่มขึ้นเล็ก น้อยจากค่าแรงขึ้นต่าที่ป รับเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้ อ
หมวดอาหารสดที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้วที่ทาให้ราสินค้าเกษตรสูงขึ้น
ความเสี่ยงซึ่งอาจทาให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ามีปัจจัยที่สาคัญคือ การระบาดของ
ไวรัสโควิด -19 ที่อาจลุกลามและส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้การพัฒนาของภาวะ
การค้าและการลงทุนโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐ อเมริกากับจีนที่
ยั งคงเต็มไปด้ว ยความไม่ แน่น อน และการลงทุนในโครงการต่ า งๆอาจได้รับ ผลกระทบจากปั ญ หา
เสถียรภาพทางการเมือง และปัจจัยสุดท้ายของการพัฒนาการของตลาดแรงงานและรายได้ตอ่ ครัวเรือน
ที่อาจใช้เวลาการฟื้นตัวนานกว่าปรกติ ถึงแม้วา่ การส่งออกจะฟื้นตัว เนื่องการนาเทคโนโลยีมาช่วยทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น รวมถึงปัญหาภัยแล้วที่อาจส่งผล
กระทบต่อรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร
โดยสรุป เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเติบโตต่ากว่าศักยภาพโดยมีปัจจัยในด้านลบที่สาคัญ
คือ การระบาดของไวรัสโควิด -19 และปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง
เช่น ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก ปัญหาความเหลื่อมล้าและการกระจายรายได้ของ
ประชาชน รวมถึงปัญหาหนีค้ รัวเรือน ดังนัน้ การจะแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจขยายตัวคงไม่สามารถทาได้ใน
ระยะสั้น ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ท าให้ ธุ ร กิ จ องค์ ก ร และนั ก การตลาดต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการตลาด ซึ่งแนวคิดด้านการตลาดต้องปรับความคิดและทัศนคติให้ทันกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป
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พฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยน ซึ่งทาให้การวิเคราะห์และการวางแผนดานการตลาดต้องเปลี่ย น
ตามไปด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การตลาดได้เปลี่ยนจากการยึดตัวผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง มา
เป็นการให้ความสาคัญกับผู้บริโภค แต่ปัจจุบันการตลาดกาลังปรับตัวอีกครั้งตามพลวัตใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสภาวะแวดล้อม ธุรกิจหลายแห่งให้ความสาคัญกับสิ่งต่างๆ มากขึ้นนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์และ
ผู้บริโภค เช่น ปัญหาด้านมนุษยชาติ ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ธุรกิจ
เปลี่ยนผ่านจากการยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มาสู่การให้ความสาคัญต่อมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม
การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และกาไรของธุรกิจต้องสมดุลกับความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมด้วย
การพั ฒนาหลั ก สู ตรจะมีค วามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก ล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ประเทศต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ตัวเอง เพื่อยกระดับกับการดาเนินงานของภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่มีอยู่ต่างก็แข่งขันเพื่อสร้างยอดขาย
ให้กับธุรกิจ ผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภค การปรับตัว และ
ความรู้ทางการตลาด การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันกับแนวโน้ม
ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการตลาดในปัจจุบันในการสร้างยอดขายหรือการขยายตัวของ
ธุรกิจจาเป็นที่จะต้องอาศัยการตลาดเป็นตัวนา ดังนั้นธุรกิจต่างก็ให้ความสาคัญกับการตลาดเพราะจะ
ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ทาให้การผลิตบุคลากรเฉพาะด้านที่มีองค์ความรู้ทางการตลาด
อย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การผลิตทรัพยากร
บุค คลในด้านนี้จึงมีค วามจาเป็น อย่า งยิ่งที่จ ะต้อ งมีบุคลากรที่มีค วามรู้ความสามารถในด้ านธุ ร กิ จ
การตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจของโลกปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของผู้บ ริโภคในรูปแบบชีวิตวิ ถีใ หม่
(New Normal)
ที่ผ่านมาโลกได้เผชิญภาวะวิกฤตมาแล้วหลายครั้ง ทั้งวิกฤตการเงินในเอเชียเมื่อปี 1997 และ
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ในปี 2008 รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสซาร์ส เมอร์ส ไข้หวัดหมู อีโบล่า และ
ภัยธรรมชาติอย่างสึนามิ ซึ่งเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบวงกว้าง มาถึงปัจจุบันที่โควิด –19 กาลังเป็นโรค
อุบัติใหม่ ที่มีผลทั้งด้านสุขอนามัยของมนุษย์ สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด –
19 ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ทาให้คนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล ซึ่งนามาสู่การป้องกันสุขภาพ
อนามัย และก่อให้เกิดการท างานแบบ Work From Home รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่มีการปรับบริก ารรับ
ความต้องการ เหล่านี้กาลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตและอาจเกิดเป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ที่เปลี่ยนวิถีชีวิต การทางาน ธุรกิจต่าง ๆ จะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันได้แก่ รูปแบบภูมิ
รั ฐ ศาสตร์ (Geopolitics) ที่ มี ป ระเทศจี น เป็ น ศู น ย์ ก ลางจะเด่ น ชั ด มากขึ้ น วิ ก ฤต โควิ ด –19 ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่องจาก จีนสามารถเข้าสู่ระยะฟื้นฟูได้รวดเร็ว และจีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากพอที่จะพึ่งพาการ
บริโภคภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นสังคมเริ่มเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริโภคเริ่มเปิดรับ
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ กับผู้อื่นมากขึ้น เช่น การใช้งานระบบประชุมออนไลน์
การใช้เงินดิจิทัล การชมภาพยนต์ออนไลน์ สิ่งเหล่านี้นาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าสู่
สังคมดิจิทัลเร็วขึน้ อย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวทาให้นักตลาดต้องทาความเข้าใจ วิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้ง ทั้งการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบ
แผนการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างลึกซึง้ และเหมาะสม (Customer Insight)
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ความ
รู้สึก นีก คิด ของผู้บ ริโ ภคในกลุ่มต่างๆ (Marketing Segmentation) ซึ่งส่งผลให้เ กิดรูปแบบชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ของผู้ บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ถู ก พัฒ นาขึ้ น เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าว ในยุคสังคมแบบดิจิทัล และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องมีนักตลาดมืออาชีพที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวติ วิถีใหม่ของประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาการตลาดยุคใหม่
เพื่อผลิตบุคคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานสากลในอนาคต เนื่องจากประเทศ
ไทยต้องเผชิญ กั บ สภาวะที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิถีก ารดาเนินชีวิต และแนวคิ ด
เศรษฐกิจยุคใหม่ กับแนวคิดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่ขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของสินค้าหรือ
บริก าร การรัก ษาสิ่งแวดล้อ มในกระบวนการผลิ ตสิ นค้ าหรือบริก ารขององค์ก รธุ รกิ จ การศึก ษา
การตลาดยุคใหม่จึงเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดแบบใหม่ ที่ไม่ได้
จากัดอยู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่อย่างเดียว
แต่ยังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับวิถีการดาเนินชีวิต การเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม่ให้เหมาะสม รวมไปถึงการที่ตราสินค้าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลาย เช่น
ความยากจน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยการสร้างกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็น
การตลาดแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กรที่ส่งผลไปถึงพนักงานในองค์กร สังคมและคู่ค้าทาง
ธุรกิจด้วย
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาของเทคโนโลยี
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาเกิดขึ้นจึงทาให้ไ ม่จาเป็นจะต้องทากิจกรรมทางการ
ตลาดด้วยตัวเองทั้งหมด รวมไปถึงนักการตลาดและผู้บริโภค นักการตลาดและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ซึ่งกันและกันได้อย่างอย่างดายด้วยการอาศัยเทคโนโลยี ข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เคยเป็นแบบ
ดั้งเดิม เช่น การบันทึกลงในกระดาษหรือแฟ้ม ก็จะสามารถรวบรวมและปรับใช้ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี
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และสามารถแปลงการตลาดแบบเดิมให้เข้าไปสู่การตลาดแบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่เติบโตมากขึ้นทาให้
เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย รวมถึงเทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Marketing Technology ที่จะเข้ามา
ช่วยให้ประสบการณ์ในการซื้อขายและการรักษาลู กค้าให้คงอยู่กับธุรกิจของคุณนั้นดียิ่งขึ้น นักการ
ตลาดสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาการตลาดให้ง่ายและสะดวก สามารถเข้าถึงลูกค้าและช่วย
รักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจคุณได้นานกว่าเดิม ทั้งยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาดในแต่ละ
แผนงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เกิดความท้าทายในธุรกิจจากการที่เทคโนโลยี เข้ามาแทนที่
วิธีการดาเนินงานทางการตลาดทั้งการศึกษาข้อมูลผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
รวมถึงการวางแผนการตลาด ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองความคิด และความเชื่อของ
ผูบ้ ริโภคในยุคสมัยใหม่นี้
เทคโนโลยียังเป็นโอกาสในการขายที่ช่วยให้ตราสินค้าใกล้ชิดผู้บริโภคและยังเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจและทรัพยากรให้กับนักการตลาดที่มคี วามเข้าใจ และมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ในมุมของผู้บริโภค การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ไม่ได้เป็นเส้นตรงอีกต่อไป และ
ลูกค้ามีความคิดที่ซับซ้อนขึ้น ในการตัดสินใจและมีทางเลือกที่ชัดเจนในการซื้อสินค้า
การวิเ คราะห์ผู้บ ริโ ภคในยุ ค ดิ จิทัล นัก การตลาดจะต้ องมองภาพรวมของชีวิ ตผู้บ ริโ ภค ใน
รูปแบบ Customer Journey Ecosystem ที่นัการตลาดจะต้องเข้าใจทุกขั้นตอนของความต้องการ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น
แม้นักการตลาดจะมีเครื่องมือการตลาดใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากมาย รวมถึง 5G
ที่กาลังจะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ แต่หัวใจหลักของการทาตลาดยังคงต้องอยู่บนพืน้ ฐานการวางตาแหน่ง
ทางการตลาดและกลยุทธ์เป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนนี้เอง จะ
ทาให้นักการตลาด สามารถนาเอาทรัพยากร และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้การวางกลยุทธ์การตลาด แม้จะอยู่บนพื้นฐาน 4P แต่ก็เป็น 4P
ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะผลิตภัณฑ์ (P-Product) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีทาให้เกิด
สินค้าและบริการใหม่ๆ ราคา (P-Price) ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคาจากร้านค้าต่างๆ ได้ทั่วโลก
และผู้บริโภคมีความต้องการที่จะจ่ายสินค้าเฉพาะที่ใช้ ช่องทางการตลาด (P-Place) ตัวกลางในการ
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ได้ เ ปลี่ ย นไปสู่ Market Place การสื่ อ สารการตลาด (P-Promotion) จากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ลด แลก แจก แถม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า นักการตลาดไม่ได้มองดิจิทัลแค่ส่อื
แต่เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลเข้าถึงผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องทาความเข้าใจกับ Customer Journey
มาใช้ในการสื่อสาร และการใช้ดิจทิ ัลต้องใช้ให้ถูกวิธีและไม่ใช่ใช้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
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ในมุมของผู้บริโภค เทคโนโลยีทาให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ (Customer Experience)
และมีความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากตราสินค้า ซึ่งประสบการณ์นี้ไม่ได้แยกเฉพาะ
ออนไลน์และออฟไลน์ แต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งทาให้การใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อให้ดาเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่
ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไปให้ ส ะดวกขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ถู ก พัฒ นาขึ้ นเพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมี
นักการตลาดมืออาชีพที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะมีส่วนช่วยในวิเคราะห์และการ
ออกแบบเครื่องมือทางดิจิทัล ให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ ลูก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทางธุรกิจ
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาการตลาดยุคใหม่
เพื่อผลิตบุคคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานสากลในอนาคต เนื่องจากประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการผลิตสื่อออนไลน์ การเลือกใช้
ช่องทางออนไลน์ และวิธีการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ อีกทั้งเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงได้ง่ายตรงกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภค การศึกษาการตลาดยุคใหม่จึงเป็นการบูรณาการการ
เรี ย นรู้ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการตลาดแบบใหม่ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการใช้ อ งค์ ค วามรู้
การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม
การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมไปถึงการที่ตราสินค้าสามารถเข้าไป
มีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลาย เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยการสร้างกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน ปลูกฝังการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการตลาดแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กรที่ส่งผลไปถึงพนักงานในองค์กร
สังคมและคู่ค้าทางธุรกิจด้วย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมาย และวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดตามวิวัฒนาการของธุรกิจการตลาดและเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ บุคลากรทางด้านการตลาดจาเป็นต้องเข้าใจถึงการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
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ด้านต่างๆ เหล่านี้ต่อการทากลยุทธ์ด้านการตลาด การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธุรกิจ
ต่างๆ การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจ
หลักสูตรจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รเป็ น แนวทางผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอกประเทศและได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่ น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพทั้งความรูเ้ ชิงวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความสามารถในการอยู่ร่วมกั นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่
ต้องการของธุรกิจและสังคมในอนาคต ดังนัน้ จึงจาเป็นที่บุคลากรทางด้านการตลาดต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมถึ ง ความเข้ า ใจในผลกระทบของธุ ร กิ จ การตลาดที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติโดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุง่ สูก่ ารผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี เพื่อสังคมและประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มคี ุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)และตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA)
12.2.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านการตลาด
12.2.4 ส่งเสริมบัณฑิตให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ทัดเทียมและสอดคล้องกับภาคธุรกิจ
12.2.5 สนั บ สนุ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ จากการวิ จั ย ด้ า นการตลาดที่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้
12.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากการทาวิจัยและการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ นาองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ชุมชน
12.2.7 การส่งเสริมการเรียนการสอนที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึง
ผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งในแง่เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้องค์ประกอบ
ทางความรู้ที่ทันสมัยและคุม้ ค่า และปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
12.2.8 การส่งเสริมบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน
12.2.9 การส่งเสริมให้รู้คุณค่าของการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม อันดีของ
ท้องถิ่น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30 หน่วยกิต
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
221302

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Applications

3(2-2-5)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
122120

หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
121101

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(2-2-5)

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบัญชี
124132

การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship

3(3-0-6)

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
126100

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
128110

หลักการตลาด
Principles of Marketing
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี

3(3-0-6)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ประธาน รองคณบดี / รองผู้ อ านวยการ เป็ น กรรมการ ท าหน้ า ที่ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็น ข้อมูลในการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรีย นการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมี คณบดี รองคณบดีฝา่ ยวิชาการเป็นที่
ปรึกษา และประธานหลักสูตร เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการ ทา
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสู ตรด้านวิชาการรวมทั้งกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
หลักสูตร
2) ก าหนดให้ค ณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร ท าการประสานกั บ คณะอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาค าอธิ บ ายรายวิ ช า พร้ อ มทั้ ง ก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อนและหั ว ข้ อ ที่ ส อนและ
ประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
“การตลาดดิจทิ ัล สร้างบุคลากรทางการตลาดเพื่อสังคมสู่สากล”
1.2 ความสาคัญ
ในมุมมองทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส ในสถานการณ์ที่มเี ปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม
มักจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในหลายๆด้านทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสิ่งเหล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่กาลังเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้บางอย่างลด
ความส าคั ญ และไม่เ หมาะกั บ การด าเนินชีวิตในปัจจุบันและจะหายไปในอนาคตอันใกล้ ( Disruption)
ในขณะเดียวการตลาดกับมองว่าผู้บริโ ภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ก ารดาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ และจะเกิด
โอกาสใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่นี้ นาไปสู่
กาลังซื้ออย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะคนยุค Millenial และ Gen Z ที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากคน
รุ่นก่อนมาก ชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ยากต่อการเข้าถึงหรือเข้าใจในพฤติกรรม ชอบใช้โซเชีย
ลีเดียและให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ ชอบความยุติธรรม โปร่งใส ชอบคิดวิธีการหา
เงินตั้งแต่อายุน้อยและให้ความสาคัญกับสินค้าที่ดที ี่สุด คุ้มค่าที่สุด และเหมาะสมกับตัวเองที่สุด
ส าหรับ ภาคธุ รกิ จที่ก าลังปรับตัวให้เข้ากั บสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นแนวทางการขยายตัวภาคธุรกิจซึ่งให้ความสาคัญในยุทธศาสตร์ต่างๆในแผนฯ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ค วามเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตรความมั่ น คงของอาหารและพนั ก งาน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้ างความเชื่อมโยงกั บ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้องค์กรธุรกิจมีความเข้มแข็งและอยู่รอด รวมถึงผลักดันธุรกิจ ให้ก้าว
ไปสู่การค้าระดับสากลและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ในสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ศาสตร์ทางด้านการตลาดยิ่งมีความสาคัญในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับองค์กรธุรกิจ และ
สามารถนาพาธุรกิจไปสู่ความเป็นผู้นา ศาสตร์ทางด้านการตลาดสามารถสร้างโอกาสจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ศาสตร์ทางด้านการตลาดยังสามารถทาให้ องค์กรธุรกิจดารงอยู่รอดได้ในสถานการณ์
คั บ ขั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การถู ก คุ ก คามจากคู่ แ ข่ ง ทางตรงหรื อ คู่ แ ข่ ง ทางอ้ อ มก็ ต าม นอกจากนี้
การตลาดยังสามารถประยุก ต์กับ ศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนสามารถนาไปใช้ใ นชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น
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ศาสตร์การตลาดจึงเป็นกระบวนการการคิด วิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และองค์กร
รวมถึงชุมชนสังคม โดยที่ผู้บริโภคก็ซาบซึง้ ถึงคุณค่านั้นด้วย
สาหรับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
มีเครือข่ายและข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในเรื่องการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ การฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น โครงการบัณฑิต
พรีเมี่ยมร่วมกับหลายองค์กรได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแมคโคร จากัด (มหาชน) บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เน็กซ์เทคฟีด
จากัด บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น
จากัด บริษัท เพนกวิน กรุ๊ป จากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด บริษัท อาวล์ เดย์ เฮ้าส์
จ ากั ด (บริ ษั ท สตาร์ ท อั พ ) และสมาคมการตลาดแห่ ง ประเทศไทย ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นพั น ธมิ ต รทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ร่ว มกั นกาหนดเนื้อหา ลาดับ รายวิชา และกระบวนการการเรียนการสอน รวมไปถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร และยังมี
ศิษย์เก่าที่เป็นนักการตลาดดิจทิ ัลและประกอบธุรกิจด้านออนไลน์อกี 7 ราย ที่มรี ายได้จากการทาธุรกิจ
ปีละ 5-25 ล้าน บาทต่อปี ที่สามารถให้คาปรึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
ดังนั้น สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
เห็นถึงความสาคัญถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างต้น และได้ประเมินตนเองในเรื่องของความพร้อม
และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อย่างรอบด้าน จึงได้ทาการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัลขึน้ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ ให้กับบัณฑิตที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต โดยบัณฑิตมีเจตคติในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อวิจัย พัฒนาและส่ง
มอบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสู่ สั ง คม มี แ นวคิ ด เรื่ อ งการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(Transformative Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เกิดขึ้น และยังสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ สามารถวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์และนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ทางการตลาด อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล
สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
องค์กร และสังคม
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1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ มี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้านและ
สามารถรับมือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึน้ จริงในการทาธุรกิจได้
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดดิ จิ ทั ล ให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีสานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล ในการท าวิ จั ย ทางการตลาดสามารถออกแบบ เลื อ กวิ ธี ก ารวิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ผลข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหาร
1.1 ติดตามประเมินหลักสูตร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
อย่างสม่าเสมอตามหลักการ
ตลาดดิจทิ ัล ให้มีมาตรฐานไม่ ประกันคุณภาพหลักสูตร
ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด

หลักฐานตัวบ่งชี้/
1. รายงานผลการประเมินความ
พอใจการใช้บัณฑิตของผูป้ ระ
กอบการ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด
2.1 ติดตามความเปลี่ยน
1. รายงานผลการประเมินความ
คล้องกับความเปลี่ยนแปลง
แปลงในความต้องการของ พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ความต้องการ ทั้งทางภาคธุรกิจ ผูป้ ระกอบการ
สถานประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรม
2.2 เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาค 2. รายงานผลการฝึกงาน
รัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วม 3. ผลการประเมินกิจกรรมของ
ในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา
3. พัฒนาการสอนของบุคลากร 3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา 1. รายงานผลการพัฒนาทาง
ด้านการเรียนการสอนอย่าง
ทางวิชาการ/วิชาชีพอย่าง
วิชาการ/วิชาชีพ
ต่อเนื่อง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ยื่นขอ
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ไม่ม)ี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
4.2 สาเร็จการศึก ษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เ คยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาสถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ค วามผิด ที่
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
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2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4.1 พืน้ ฐานด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.4.2 ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.4
2.5.1 จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.5.2 จัดให้มโี ครงการปรับพืน้ ฐานและพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานทางการตลาด
ดิจทิ ัล
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 2
100
100
100
ชั้นปีที่ 3
100
100
ชั้นปีที่ 4
100
รวม
100
200
300
400
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
100

2568
100
100
100
100
400
100
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2.7 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวม

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566

2567

2568

780,418
-

827,243
-

876,877
-

929,490
-

985,259
-

25,729
120,840
91,838

27,273
128,090
97,349

28,910
135,776
103,190

30,644
143,922
109,381

32,483
152,558
115,944

78,811
50,314
15,000
1,189,326

83,540
88,552
93,865
99,497
53,333
56,533
59,925
63,520
15,000
15,000
15,000
15,000
1,259,786 1,334,473 1,413,641 1,497,560

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
และสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559
30
21
9
91
24
46
15
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30
91
24
46
15
6

6
127

ไม่น้อยกว่า
จานวน

6
127

30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
121101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
122120 หลักการจัดการ
Principles of Management
124132 การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
128110 หลักการตลาด
Principles of Marketing
128111 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
128112 การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Applications

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

91
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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)
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128220
128221
128222
128223
128224
128320
128321
128322
128323
128324
128325
128326
128420
128421
128422

2.2 วิชาเอกบังคับ
จานวน
การวิเคราะห์ทางการตลาด
Marketing Analytics
การใช้เครื่องมือการตลาดดิจทิ ัลเพื่อการตัดสินใจ
Digital Marketing Tools for Decision Making
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Administration
การบริหารช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิ ัล
Digital Distribution Chanel Administration
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Promotion Administration
การบริหารการค้าปลีก
Retail Administration
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing
นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิ ัล
Digital Service Innovation Marketing
กลยุทธ์การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Strategy
การออกแบบเนือ้ หาการตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Content Design
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Data-Driven Marketing
ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Entrepreneurs in Digital Era
การจัดการการตลาด
Marketing Management
สัมมนา
Seminar

46

หน่วยกิต
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
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146220 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

128330
128331
128332
128333
128334
128335
128336
128337
128338
128430
128431

3(3-0-6)

2.3 วิชาเอกเลือก
จานวน
15
การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing
การบริหารการขาย
Sales Administration
การบริหารตราสินค้า
Brand Management
การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุภัณฑ์
New Product Development and Packaging
การตลาดอิงการกุศล
Cause-Related Marketing
การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
Marketing for Food Industry
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
การตลาดออนไลน์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
Online Marketing for Local Product
การบริหารตลาดสินค้าออนไลน์
Digital Marketplace Management
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ
Customer Experience Management and Relationship Marketing

2.4 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
128440 การฝึกงาน*
Professional Training
128441 สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

หน่วยกิต
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)

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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128442 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
128110 หลักการตลาด
Principles of Marketing
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Applications
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
122120 หลักการจัดการ
Principles of Management
124132 การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
128111 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
128112 การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
121101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
128220 การวิเคราะห์ทางการตลาด
Marketing Analytics
128221 การใช้เครื่องมือการตลาดดิจทิ ัลเพื่อการตัดสินใจ
Digital Marketing Tools for Decision Making
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Administration
128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิ ัล
Digital Distribution Chanel Administration
128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Integrated Marketing Communication
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
128320 การบริหารการค้าปลีก
Retail Administration
128321 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
128322 การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing
128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิ ัล
Digital Service Innovation Marketing
128xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
128xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
128324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Strategy
128325 การออกแบบเนือ้ หาการตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Content Design
128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Data-Driven Marketing
128xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
128xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X-)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
128420 ผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Entrepreneurs in Digital Era
128421 การจัดการการตลาด
Marketing Management
128422 สัมมนา
Seminar
128xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

128440 การฝึกงาน*
Professional Training
128441 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
128442 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
รวม
หมายเหตุ

*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
121101 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่า
ปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบลงทุน
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะสัน้
Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future value and
present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long- term financing, capital
budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management, short- term
financial
122120 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เ บื้องต้นเกี่ ย วกั บหลั ก การจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management, evolution of management, planning, organizing,
staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools
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124132 การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละรู ป แบบทางธุ ร กิ จ และงบการเงิ น ประโยชน์ ข องข้ อ มู ล
ทางการบั ญ ชี ความหมายและการจ าแนกต้ น ทุ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ คคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษีสาหรับผู้ประกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
General knowledge about accounting and types of business and financial statements, benefits
of accounting information definition and classification of costs, personal income tax, corporate income
tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for entrepreneurship, assets
management
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความส าคั ญ ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดย
อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definitions, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand and
supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
128110 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ระบบการตลาด การบริ ห ารการตลาดเบื้ องต้ น การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป้า หมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting
market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target
markets, consumer behavior, market research, digital marketing, use of marketing tools in business
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128111 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
หลั ก และการวิเคราะห์พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคในการตัดสินใจซื้อ การวิเ คราะห์ก ลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ปัญหา
หรื อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค การหาข้ อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก การตั ด สิ น ใจซื้ อ และการ
ประเมิ น ผลภายหลั ง การซื้ อ เส้ น ทางการเดิ น ทางของลู ก ค้ า อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรม สั ง คม กลุ่ ม
ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและรูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในของบุคคล แรงจูงใจและบุคลิกภาพ กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ยุคสมัยของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด
Principles and analysis of consumer behavior upon the decision- making to purchasing,
target group analysis, consumption and purchasing behavior including steps in the decision- making
process starting from problem identification, information and fact finding, evaluation of alternatives,
buying decision, and after- purchase evaluation, customer journey, influences of culture, social
groups, family upon decision making and lifestyle, new modes of customer behavior, internal factors
such as motivation, personality, perception, learning and attitude, and consumer rights, market
segmentation, generation of consumers, formulate marketing strategies.
128112 การตลาดดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital Marketing
หลักการตลาดดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
การจูงใจลูกค้าออนไลน์ การตลาดดิจทิ ัลเชิงสัมพันธ์ การส่งมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าออนไลน์ การใช้
เครื่องมือและการวางแผนการโฆษณาสาหรับสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาดและช่องทางสื่อสารแบบ
ดิจิทัล การสื่อสารเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างมูลค่าจากข้อมูลและ
อินเทอร์เน็ต การตลาดบนแพลตฟอร์มของกูเกิล้ พืน้ ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา การ
ทาการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
Digital marketing fundamentals, digital marketing environment, digital marketing strategy
development, digital marketing funnel, digital relationship marketing, delivering the online customer
experience, applying tools and campaign planning for digital media, digital marketing communications
& mediachannels, creative content communication, social media marketing, internet of value, google
marketing platform, fundamentals of search engine optimization and search engine marketing
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128220 การวิเคราะห์ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Analytics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ทาง
การตลาดเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ก ารแข่ ง ขั น การวิ เ คราะห์ ลู ก ค้ า การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทาง
การตลาด และการพยากรณ์ทางการตลาด
Introduction to business analytics, tools and process of basic marketing analytics, competition
analysis, customer analysis, marketing efficiency evaluation and marketing forecasting
128221 การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Digital Marketing Tools for Decision Making
การวิเคราะห์ความต้องการและการประเมินมูลค่าของตลาด วิธีการตัง้ ราคา การวัดผลกลยุทธ์
ทางการตลาด การวิเ คราะห์ค วามชอบและความเอนเอียงที่จะชอบ การตัดสินใจโดยกระบวนการ
วิเคราะหตามลาดับชั้น และใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจทิ ัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Techniques of digital marketing forecasting, demand analysis and evaluation of market
potential pricing methods, measuring market strategy results, conjoint analysis, analytic hierarchy
process, applying marketing digital tools for data analysis
128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(2-2-5)
Product and Pricing Administration
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก การบริหารสินค้าในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านราคา วัตถุประสงค์ในการ
กาหนดราคา นโยบายในการกาหนดราคาและการปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน ขั้นตอน
การสั่งสินค้าเพื่อการจาหน่าย การตรวจสอบวันหมดอายุและการเสื่อมของสินค้า
Concepts of product strategic planning, product management, product assortment, product
mix, brand, packaging, labels, product lifecycle, new product development, community product value
added, analysis of the competitive environment, creating a competitive advantage, influencing factors
of decision pricing, objective of determining the price, pricing policies, store operations for staff,
product order process, product expiration and deterioration check
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128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้าดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Distribution Chanel Administration
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ของช่องทางการกระจายสินค้า ประเภทของคนกลางใน
ช่องทางการกระจายสิ นค้ าดิ จิทัล การคัดเลือกและประเมิน ผลคนกลาง การตลาดหลายช่ อ งทาง
จริยธรรมในกระบวนการช่องทางการตลาด โลจิสติกส์เบื้องต้น การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล การ
จัดซื้อจัดหา การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การบริหารการขนส่ง และเทคโนโลยี
การบริหารโลจิสติกส์
Meaning, significant, roles of distribution channel, types of digital distribution intermediaries,
selecting and evaluating distribution intermediaries, Omni- channel, ethics in marketing channel
process, basic of logistics, digital supply chain analysis, procurement, forecasting, inventory and
warehouse management, transportation management and logistics management technology
128233 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
3(2-2-5)
Promotion Administration
หลักการ ความสาคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตัดสินใจที่จาเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด ส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง การเลือกเครื่องมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การวางแผนและการ
ประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาด
Principles, importance, roles, objectives and practices in making key decisions necessary in
sales promotion program, factors affecting sales promotion, sales promotion mix, advertising, public
relation, sales force, sales promotion, direct sell, selection of the proper sales appeals, sales promotion
directed towards company’s sales staff, middlemen and ultimate consumers, planning and evaluation
of promotional activities
128320 การบริหารการค้าปลีก
3(2-2-5)
Retailing Administration
แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจเลือกตาแหน่งที่ตั้ง แผนงาน
อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การจัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย
การส่งเสริมการขายในร้านค้าและการบริการลูกค้า
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Concepts of retail marketing and its organizations, decisions on store location, layout, building,
fixtures, equipment and merchandise management, buying, handling, control and pricing, store
promotion and customer services
128321 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยทางการตลาด การออกแบบงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา
ทางการตลาด ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและออกแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ การออกวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรของบริษัท
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการนาเสนอรายงานการวิจัย
Meaning and importance of marketing research, research design for solving marketing
problems, research procedure for understanding customer behaviour and creating effective marketing
strategies, research planning for specific circurcumstances and company’s resources to obtain
consumer insight, data and sampling collection, data analysis, writing and presenting research papers
128322 การตลาดเชิงปริมาณ
3(2-2-5)
Quantitative Marketing
รูปแบบของข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ ระบบและเครื่องมือสาหรับการตลาดเชิงปริมาณ
สถิติทางการตลาด การออกแบบและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า กฎการหาความสัม พันธ์ การประเมินมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า โมเดล
สมการโครงสร้าง การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจและการนาเสนอข้อมูล
Formats of quantitative marketing information, quantitative marketing system and tools,
marketing statistics, designing and collecting data, quantitative data marketing analysis, cluster
analysis, association rules, customer lifetime value evaluation, structural equation model, software
applications for data analysis, applying quantitative marketing for decision making and visualization
128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Service Innovation Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริการ นวัตกรรมการบริการ ลักษณะของการตลาด
บริ ก ารดิ จิ ทั ล การวิ เ คราะห์ แ ละการวิ จั ย พฤติ ก รรมลู ก ค้ า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดบริ ก ารดิ จิ ทั ล
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กระบวนการพั ฒ นานวั ต กรรมการตลาดบริ ก าร การบริ ห ารคุ ณ ภาพและมาตรฐานการบริ ก าร
นวัตกรรมการบริการดิจิทัล การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการคาร้องเรียนและการแก้ไข การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดเชิงสุขภาพ
Meaning, significant of service marketing, service innovation, digital service marketing
characteristics, customer behavior analysis and research, digital service marketing strategies, service
marketing innovation development process, service quality and standard management, digital service
innovation, personality management, service compliant and recovery, customer relationship and
wellness marketing
128324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Strategy
ความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กระบวนการการตลาดดิจิทัล
เชิงกลยุทธ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืน การนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์
Meaning and significant of digital marketing strategy, strategic digital marketing process,
vision, mission formulation, competitive environment analysis, digital marketing strategy formulation,
competitive strategy, sustainable marketing strategy, strategy implementation and strategy control
128325 การออกแบบเนื้อหาการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content Design
องค์ประกอบและกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา การพาดหัว การเขียนบทความ แผนการตลาด
เชิงเนื้อหาและกลยุทธ์ การเผยแพร่เนือ้ หา เครื่องมือวางแผนการตลาดเชิงเนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการปรับกลยุทธ์เนื้อหา ความสาคัญ ประเภท และรูปแบบของสื่อ การสร้าง
ภาพจากข้อมูล แนวโน้มและอนาคตของสื่อทางการตลาด และการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
Elements and strategy of content marketing, heading, article writing, content marketing plan
and strategy, content media distribution, content marketing matrix, visual storytelling, analyzing
results and tuning content strategy, importance, types and formats of media, creating data
visualization, trends and future of media marketing, and marketing communication planning
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128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3(2-2-5)
Data-Driven Marketing
โครงสร้างของการตลาดที่ ขับ เคลื่อนด้วยข้อมูล การเปลี่ย นผู้บ ริโ ภคให้กลายมาเป็นลูกค้า
การตลาดโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา การทาการตลาด
ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เ น็ต การตลาดแบบติดตาม การวิเ คราะห์และเก็ บ ข้อมูลของกู เ กิ้ล
เครื่องมือตรวจสอบคาค้นหาของกูเกิล้ การวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิ ัล
Infrastructure of data- driven marketing, funnel marketing, consumer centric marketing,
search engine optimization, search engine marketing, re-marketing, google analytics, google
keyword planner, measuring digital advertising effectiveness
128330 การตลาดเชิงกิจกรรม
3 (2-2-5)
Event Marketing
ภาพรวมของกิจกรรมและการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด รูปแบบของกิจกรรมของบริษัท
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การสร้างความสนใจแก่ลูกค้า การออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการมีส่วนร่วม การวางแผนการประชุมและการจัดกิจกรรมเสมือนจริง ทาง
การตลาด
Overview of events and sponsorship marketing, types of company events, event marketing
strategy framework, publicity stunts, designing and improving the attendee experience, types of
marketing engagement, virtual meetings and events planning
128331 การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
บทบาทและความสาคัญของการจัดการขาย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย
การวางแผนการขาย การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย นโยบายการขาย การวิเคราะห์ตลาดและ
สินค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การคัดเลือกและการอบรม
พนักงานขายและการให้ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านการขาย
ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่น ๆ การประเมินผล
และควบคุ ม การขาย การคั ด เลื อ กวิ ธี ก ารขาย เครดิ ต การซื้ อ ขาย การเก็ บ เงิ น การจ้ า งขาย การ
ปฏิ บั ติ ง านเบื้ องต้ น ในร้ า นค้ า ระดั บ พนั ก งานในส่ วนงานแคชเชี ย ร์ แ ละงานพื้ น ฐานทั่ว ไป การรั ก ษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาความสะอาดพื้นที่ขายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขาย
สินค้า การให้บริการที่เครื่องคิดเงิน และความปลอดภัยในการทางาน
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Roles and importance of sale management, functions and responsibilities of sales manager,
planning to sales, line and staff of sales force, sale policy, market and product analysis, planning and
analysis, zoning and sales quota, selection and training of sales force, benefits and evaluation, budget
control and sales expenses, salesmanship, service mind, sales force and other efforts, and evaluations
and control of sales, selection of selling methods, credit, collection and sales financing hiring,
fundamental store operations for cashier and general tasks, personal hygiene treatment, maintaining
shop’ s sales areas and equipment cleanliness, product sales process, providing services at cashier
and work safety
128332 การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Management
องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์
การสร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้ า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิท ธิ์ สัญ ลักษณ์
คาขวัญ การพัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Elements and factors influencing brand success, theory, principles and strategy of brandequity building, brand name, brand mark, trademark, copyright, symbols, slogans, brand
development, packaging integrated marketing communications tools, creating a high- quality
reputation and brand identity for international recognition
128333 การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-5)
New Product Development and Packaging
กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้าหรือบริการใหม่ การนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ลี ย นแบบ ขั้ น ตอนการสร้ า ง
แนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ เทคนิคการประเมินตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
New product or service development process and planning, launching new product to the
market, type of innovative product, modified product and counterfeit product, idea generation and
screening process, new product concept test, market validation technique, packaging design process,
packaging material selection
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128334 การตลาดอิงการกุศล
3(2-2-5)
Cause Related Marketing
หลักการและความสาคัญของการตลาดอิงการกุศล การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
สาหรับการกุศลและสังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านจริยธรรม การกุศล
และสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค องค์กรแสวงผลกาไร และไม่แสวงหาผลกาไร การ
จัดการสื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรมทางการตลาดด้าน
จริยธรรมการกุศลและสังคม
Principle and importance of cause related marketing, creating marketing activities for charity
and society to satisfy customers, consumer behavior in ethical, charitable and social aspects,
behavioral change of consumer, profit and non- profit organization, media management and brand
management by marketing activities for charity and society
128335 การตลาดการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
บทบาทความสาคัญ ขอบข่ายของการตลาดการเกษตรไทย ความสาคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห่วงโซ่อุปทานตลาดการเกษตร ระบบการตลาด
ผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในตลาดการเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ท าง
การเกษตร การกาหนดระบบช่องทางจาหน่ายและนโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการ
เกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานตลาดการเกษตร การกาหนด
ตลาดเป้าหมายและการใช้สว่ นประสมทางการตลาด
Roles, importance, scope of agricultural products marketing, sufficiency economy significant,
national economic and social development plan, supply chain of an agricultural marketing, thai
agricultural products and their marketing systems, roles of private organization and agencies played
in agricultural markets, the development of thai agricultural products, agricultural products value
added, agricultural marketing channel and pricing, roles and policies of thai government agencies on
development of agricultural products, problems and solutions in agricultural products marketing and
operations, agricultural targeting and marketing mix
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128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
Marketing for Food Industry
คานิยามและแนวคิดทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร ความสาคัญของกระบวนการแปรรูป
อาหาร ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรม
อาหาร พฤติกรรมการบริโภคกับอุตสาหกรรมอาหาร การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
Definitions and knowledge of food industry marketing, importance of food processing, supply
chain of food industry, analysing and planning of food industry marketing, consumer behaviour of
food industry, consumer buying decision
128337 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Marketing
หลักการ ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจขนาดเล็กกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่าของตลาด
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดพลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาด
เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธุรกิจ
Principles, significances, objectives of green marketing and sustainable business,
development of sustainable business, environmental responsibility in supply chain, green packaging,
small business with environmental responsibility, collaboration between community and business,
green marketing values and behavior, renewable energy marketing, marketing research on
environment and sustainable business
128338 การตลาดออนไลน์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3(2-2-5)
Online Marketing for Local Product
การพัฒนารูปแบบและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน การกาหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การเลือกช่องทางการ
จัดจาหน่ายออนไลน์ การสร้างภาพนิ่งและวิดีโอสาหรับสื่อออนไลน์ การวัดผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ
Local product types and attibutes development, creating value added for local product, local
product planning and management, competitive strategy formulation, selecting online distribution
channel, creating display and video for online media, measurement and optimization
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128420 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Entrepreneurship in Digital Era
ความหมาย แนวคิด บทบาท คุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวิเคราะห์และ
วางแผนโมเดลธุรกิจ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มต้น ความก้าวหน้าการ
บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การจัดการระบบเงินดิจิทัล การบริหารเงินทุน การบริหาร
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของธุรกิจในรูปแบบ
ของแผนธุรกิจ เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
Meaning, concept, role, special features of entrepreneurs using digital tools in operating
business, business model canvas, finding for new opportunities to invest in the corporate world,
starting a progressive management system, digital money management system, capital
management, the risks of operating business and establishing guidelines for the operation of the
business in the form of a business plan, making business plan to determine the direction of the
sustainable business
128421 การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
การออกแบบแผนการตลาด การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาโมเดลทางการตลาด เทคนิ ค ทาง
การตลาด การกาหนดกลยุทธ์การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การกาหนดนโยบายทางการตลาด
และการประยุกต์ใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาแผนการตลาด
Marketing plan design, marketing model analysis and development, marketing techniques,
determining marketing’s mix strategy management, determining marketing policies, and applying
case studies and practices for marketing plan development
128422 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและอภิปรายแนวโน้มทางการตลาด กรณีศกึ ษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการทางานในองค์การธุรกิจ และจัดสัมมนาทางการตลาด
Situation analysis, problems and marketing trend discussion, case studies, personality
development and working skills for promoting in business organization and arrangement of marketing
seminar
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128430 การบริหารตลาดสินค้าออนไลน์
3 (2-2-5)
Digital Marketplace Management
การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ องค์ประกอบของตลาดออนไลน์ขององค์กร การสร้างแผนที่ตลาด
ออนไลน์ เครื่องมือสาหรับการประเมินตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์อุปสงค์ดิจิทัลและผลกระทบสาหรับ
การวางแผนการตลาด ตัวกลางการตลาดออนไลน์ การหาข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อเร่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันและการค้นหาโอกาสทางการตลาดสาหรับการ
ตัดสินใจด้านธุรกิจ
Online marketplace analysis, elements of an organization’ s online marketplace, online
marketplace mapping, tools for assessing digital marketplace, digital demand analysis and
implications for marketing planning, online marketing intermediaries, capturing the consumer insights,
use of big data from web analytics, social media monitoring, creation of insights for speeding up
product development, finding competitive edge and uncover marketing opportunities for business
decision making
128431 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ
3(2-2-5)
Customer Experience Management and Relationship Marketing
ความหมายและความสาคัญของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การ
บริหารจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การบริหาร
กลุ่มลู ก ค้าเป้าหมาย การเพิ่มความพึงพอใจของลูก ค้ า วิธีก ารใช้ข้อมูลของลูก ค้าในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบริการ
Meanings and significances of customer experience management, relationship marketing,
managing and analyzing customer database, customer classification using customer experience base,
creating customer satisfaction, usability of customer data to design products or services to increase
customer loyalty
128440 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ งานทางด้าน
การตลาดในสถานประกอบการของเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in marketing in private
enterprises
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128441 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านการจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อ
กับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การบริหารผล ประกอบการของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของธุ รกิ จ การบริหารจัด การงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน การจัดการข้อมูลของพนัก งาน การ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการท างานของพนั ก งาน ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตลาดในสถาน
ประกอบการของเอกชน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก
ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการทาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Working, learning, gaining experience, improving working skills in management of
information systems connected to central systems and branches, shop performance management to
meet the business goals, human resource management, employee information management
promotion and development of employee competency in marketing in private enterprises by
integration body of knowledge both form theoretically and operationally, project work relating to
modern business management
128442 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการตลาด
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussion
in marketing topics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึก ษาให้มีความสอดคล้อง
กับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
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221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Applications
แนวคิด พื้นฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีเ พื่อ งานประยุ ก ต์ท างธุ ร กิจ ประเด็นองค์ก ารและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
งานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุ รกิจ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้ นอื่น ๆ
Basic concepts of applies technology in business, entreprise information system issus,
understabding process in business computer, technology application for various business in specific
ares, information management system, business analytics, application and software for business,
web technology and innovation and other areas
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
2.3 เลข 3
2.4 เลข 4
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 1
3.2 เลข 2
3.3 เลข 3
3.4 เลข 4
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อนุกรมของรายวิชา

47
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นายกิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35705013XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.B.A.

2*

นางสาวธัญทิพย์ คฤหโยธิน

15601000XXXXX

อาจารย์

ศ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
นศ.บ.

3*

4*

นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์

31009047XXXXX

31009000XXXXX

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
Management and Business Marketing
Marketing
การเงินและการธนาคาร
Management and Business Marketing
การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
การจัดการการสื่อสาร
(นานาชาติ) (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
การตลาด
การตลาด

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Aberystwyth University, UK

ปี
2562

Cardiff Metropolitan University, 2552
UK
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2546
University of Manchester, UK 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2545

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2542
2544
2540
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ลาดับ
5*

ชื่อ – สกุล
นายบุรินทร์ บัณฑะวงศ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
55699900XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.B.A.

International Business

บธ.บ.

การตลาด

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Johnson & Wales University,
USA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี
2540
2538

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี-

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
วัตถุประสงค์ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง หลักสูตร
ได้ ก าหนดสหกิ จ ศึ ก ษา การฝึ ก งานหรื อ การศึ ก ษาอิ ส ระเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย น โดยมี
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณาเห็ น ชอบ โดยท าหน้ า ที่ ใ นการติ ด ต่ อ สถานประกอบการ
คณะกรรมการฯ เป็ น ผู้ ดู แ ลร่ ว มกั บ ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานที่ รั บ นิ สิ ต นั้ น ๆ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้
คาแนะนา และติดตามโดยจานวนชั่วโมงสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ฝึกงาน 12 สัปดาห์ มีการทารายงาน
และการนาเสนอ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. มีวนิ ัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน
2. ได้ รั บ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการ
ทางานในสถานที่ฝกึ งาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้
4. สามารถใช้ความรูเ้ พื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
5. มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ ก ร สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถาน
ประกอบการได้
6. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การ
งานได้
4.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา การฝึกงานหรือการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาหัวข้อการศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ด้ า นการตลาดและการตลาดดิ จิ ทั ล มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ผลงานวิจัยและการนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทาการศึกษาอิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่
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ชัดเจน โดยมีรายงานที่ต้องนาส่ง มีการนาเสนอผลงาน และจัดทารายงานตามรูปแบบที่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในการ
ทาวิจัยและการประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัยและสามารถบริหารเวลาได้
5.2.2 ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประมวลข้อมูล หลักฐาน
แนวคิ ด และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาได้ ด้ ว ยตนเอง และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทัก ษะการใช้วิธี วิเ คราะห์เ ชิงปริมาณในการวิเ คราะห์ข้อมูล แปลความหมาย
สรุ ป ผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิ จั ย พร้ อ มทั้ ง สามารถน าเสนอผลงานวิ จั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการนาเสนอที่
เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้น
ปี พร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.5.2 นิสิตต้องนาเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ป ระจาสาขาวิชา โดย
จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระได้แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
5.5.3 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
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5.5.4 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรูร้ ่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในบางรายวิชา
2. ฝึก การแสดงออกในห้องเรีย น กิริย าท่าทางในการนาเสนอผลงาน
อย่างมืออาชีพ
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. มีการให้ความรู้ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เน้นจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น รายวิชาระเบียบวิธี
วิจัย นิสติ จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลข้อมูล
3. ด้านภาวะผู้นาและการ 1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่ง นิสิต ต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีก ารก าหนด
ทางานเป็นทีม
หั ว หน้ า กลุ่ ม ในการท ารายงานตลอดจน โดยให้ นิ สิ ต ทุ ก คนต้ อ งมี
ส่วนรวมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ
ผูน้ าและรู้จักการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
2. มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าทีมในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การ
เข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
4. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ปลูกฝังให้มีความรู้และเห็นประโยชน์ของการมีความกตัญญู คุณธรรมและจริยธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักการเสียสละ
2. ปลู ก ฝั ง ให้ เ คารพกฎระเบี ย บและสามารถปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ไปตามร ะเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยและกฎหมายของสังคม
3. ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม และงาน
เดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย
4. ปลูกฝังให้นิสิตไม่กระทาการทุจริตในการสอบ เอาเปรียบผู้อื่นในการทางานหรือลอก
งานของบุคคลอื่นมาส่ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นใหญ่คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินโดยผูส้ อนจากพฤติกรรมของนิสิตทั้งในชัน้ เรียนและนอกชั้นเรียน
2. ประเมินโดยพฤติก รรมการแสดงออกของนิสิต การมีวินัย ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ความเสียสละในการปฏิบัติงานหรือในการปฏิบัติกิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบและผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการนาเสนอผลรายงานหรือผลงานที่ได้รับมอบหมายที่แสดงถึงการเห็น
แก่ประโยชน์ของสังคม สานึกสาธารณะ
5. ประเมินการกระทาทุจริตในการสอบและการประพฤติทุจริต
6. ประเมินจากรายงานของผูป้ ระกอบการที่รับนิสิตฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบได้แก่
1. การบรรยายในชัน้ เรียน และการถาม-ตอบ
2. มอบหัวข้อเรื่องให้คน้ คว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้สอนตัง้ คาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4. ประเมินจากแผนการตลาดหรือโครงการที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในการเรียน
7. ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ
2. สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบ ค้น รวบรวม ศึก ษา วิเ คราะห์ และสรุป ประเด็นปั ญ หาเพื่อใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัด การเรีย นการสอนให้นิสิตได้นาความรู้และความเข้าใจทั้งด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติไปสู่การคิดวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลองการจั ด ให้ มี ร ายวิ ช าที่ เ สริ ม สร้ า งการพั ฒ นาทั ก ษะทางเชาวน์ ปั ญ ญาให้ ไ ด้ ฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ความรูใ้ หม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชา
3. ให้มีก ารปฏิบัติ จริ งในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรีย นรู้วิ ธีก ารแก้ปั ญ หาใน
สถานการณ์จริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการใช้กรณีศึกษา
รายงาน แผนการตลาด
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์
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3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน สังเกตการอภิปราย แสดงความคิ ดเห็น
ตอบคาถาม
4. ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถวางตั ว และแสดงความคิด เห็ น พร้ อ มทั้ง แสดงจุ ด ยืน อย่ า งเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสั ม พันธ์ระหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ทากิจกรรม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นิสติ ด้วยกันนิสติ นิสติ กับอาจารย์ผสู้ อน นิสติ กับบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้น
การติดต่อประสานงาน การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และนาเสนอผลงานกับผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
3. จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นภาคปฏิ บั ติ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ท างานเป็ น ที ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสั ม พันธ์ระหว่า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม
2. ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่มอบหมาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
ด้วยการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมในการร่วมงานหรือกิจกรรม
3. ประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยการสังเกตทั้งในและนอกชัน้ เรียน
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่า งนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ที่หลากลาย
2.
การจัด ประสบการณ์การเรีย นรู้ที่ส่งเสริมให้ นิสิต ได้เลือกและใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยการมอบหมายงาน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานปากเปล่าและการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินการใช้ภาษาเขียนจากรายงานและทักษะการสื่อสารของแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสติ นั้นรับผิดชอบในการนาเสนอรายงาน
4. ประเมิ น จากผลงานที่ นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสุนทรียภาพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
2. สอดแทรกเนือ้ หาเกี่ยวกับสุนทรีย์ศลิ ป์ในงานด้านต่างๆ

57
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรียภาพ
1. สังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศิลป์
2. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. สอดแทรกเนือ้ หาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ
2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกโดยการสังเกตทั้งในและนอกห้องเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
121101 การเงินธุรกิจ
122120 หลักการจัดการ
124132 การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
128110 หลักการตลาด
128111 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

2. ความรู้

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫


⚫
⚫
⚫
⚫ ⚫
⚫
⚫
⚫ ⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫


 ⚫



 

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫



⚫





(2)

○

ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

⚫



⚫
⚫

⚫
⚫


⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

(1)

(2)

(3)

(4)


⚫
⚫
⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫



⚫
⚫
⚫
⚫

⚫ 
⚫
⚫
⚫
 
 ⚫
⚫
⚫


⚫


⚫

⚫


⚫

⚫






⚫



⚫


⚫




⚫
⚫

⚫
⚫
⚫




⚫



⚫

⚫


(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)

 


⚫
 

6.
สุนทรีย
ภาพ
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

⚫



⚫


⚫


⚫
⚫

⚫











⚫
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
128112 การตลาดดิจิทัล
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
2.2 วิชาเอกบังคับ
128220 การวิเคราะห์ทางการตลาด
128221 การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อการ
ตัดสินใจ
128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้า
ดิจิทัล
128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
128320 การบริหารการค้าปลีก
128321 ระเบียบวิธีวิจัย
128322 การตลาดเชิงปริมาณ
128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิ ัล
128324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
128325 การออกแบบเนือ้ หาการตลาดดิจิทัล
128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
128420 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
128421 การจัดการการตลาด
128422 สัมมนา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2.3 วิชาเอกเลือก
128330 การตลาดเชิงกิจกรรม

(2)



(3)

(4)

(1)

(2)

⚫

⚫


⚫
⚫



⚫



(3)

(1)

⚫


⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

(2)

(3)

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫


⚫


⚫

⚫

⚫

 

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫


 


⚫



 
⚫ ⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

 

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

⚫


⚫

2. ความรู้

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

(4)

(1)

(3)

⚫



(4)

(5)

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫
⚫






⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫




⚫

⚫

⚫


⚫
⚫
⚫

⚫




⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

6.
สุนทรีย
ภาพ
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

(2)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)




⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫



⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2)
128331 การบริหารการขาย

128332 การบริหารตราสินค้า
128333 การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุ
ภัณฑ์
128334 การตลาดอิงการกุศล
⚫ ⚫
128335 การตลาดการเกษตร
⚫
128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
⚫
128337 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ⚫
128338 การตลาดออนไลน์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
128430 การบริหารการตลาดสินค้าออนไลน์
128431 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด

สัมพันธภาพ
2.4 วิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
128440 การฝึกงาน
⚫ ○
128441 สหกิจศึกษา
⚫ ○
128442 การศึกษาอิสระ
○ ⚫
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

(3)

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

 


⚫
⚫

⚫



⚫
⚫

⚫
⚫





⚫


⚫




⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

 

⚫

⚫

○
○
⚫

○
○
⚫

○
○
○

○
○
○

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
○

⚫

(4)

(5)


⚫

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)
⚫


⚫
⚫

⚫
⚫

⚫


⚫
⚫  

⚫

⚫









⚫
⚫
○

⚫
⚫
○

⚫
⚫
○

○
○
○

○
○

⚫
⚫

(1)






⚫

⚫

⚫





⚫
⚫
⚫

○
○
○

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫


⚫
⚫





6.
สุนทรีย
ภาพ

7. ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)




⚫


○
○

⚫
⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีระบบการทวนสอบสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ ของนิสิตโดยระบุเ ป็นตัวบ่งชี้คุ ณ ภาพ
การศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตอ้ งมีการ
ทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์
2.1.2 อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน
รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัดและ
การประเมินผลการเรียนของนิสิต
2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมี ความตรงประเด็น
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนของนิสิตถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
2.1.4 การทวนสอบในระดั บ หลัก สู ตรสามารท าได้ โ ดยมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
การกาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดทาโครงการ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก
2.2.1 ภาวการณ์ ไ ด้ ง านท าของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่จ บการศึ ก ษา ในด้ าน
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การประเมิ น จากผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยการสั ม ภาษณ์ ห รื อใช้
แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมินตาแหน่งงานหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
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2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ
นิสติ ในการเรียน และคุณสมบัติอ่นื ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ นิ สิ ต จะส าเร็ จ การศึ ก ษา นิ สิ ต จะต้ อ งยื่ น ใบ
รายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน
นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
และไม่มรี ายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
2 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.6 นิสติ ที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบ
การณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
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16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรือ่ งเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยิม นอกจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไสว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้า
ในรายวิชาใด

64
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศ และโครงการอบรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรีย นการสอนที่มหาวิท ยาลั ย และหรือคณะจัด ขึ้น เพื่อให้มีความรู้และความเข้ าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา
และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง เพื่อดูแลและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับระบบงานบริหาร และระบบการจัดการเรียนการสอน
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รต่างๆ การประชุม ทางวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ/หรื อต่ า งประเทศหรือการลาเพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่คณะจัดขึน้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยให้ ค ณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผูเ้ กีย่ วข้องมีส่วนร่วม
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การตลาดและการตลาดดิจทิ ัล
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มตี าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดดิ จิ ทั ล ได้ ก าหนดการก ากั บ มาตรฐาน
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และคู่ มื อ การประกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
ดังต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒขิ ั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
2. บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) ด้าน
ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
4. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
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2.2 ด้านความรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
เป็นระบบ
2. สามารถวิเ คราะห์ปัญ หา รวมทั้งประยุ ก ต์ความรู้ทัก ษะ และการใช้เ ครื่อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาเพื่อใช้ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถวางตัว และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ด้านทักษะสุนทรียภาพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.2.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาและกากับดูแล
ด้านการเรียนของนิสิต
2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
กิจกรรม แก่นสิ ิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติ เข้าพบหรือขอคาปรึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
สาหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือ การอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้
กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1.1 การกาหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
(2) คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- สาเร็จการศึกษาด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการการตลาดโดยตรงหรือสัมพันธ์กัน
4.1.1.2 การคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
1. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานประจาปีของหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหาร
หลักสูตรทุกสิน้ ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
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3. สารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1. มี น โยบายในการเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกมาร่ ว มสอนในบางรายวิชา
และ บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3. ขออนุมัตกิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4. คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาที่สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ
1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. หลักสูตร กาหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร
4.3 คุณภาพอาจารย์
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์ในหลั กสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่
มีคุณวุฒขิ ั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น
2. คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ผูช้ ่วยศาตราจารย์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางในการทางานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ
ความชานาญของตนเอง
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนการดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การจัด การเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
5.2.1 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ หลัก สูต ร คือ การจัด ลาดับ การเรีย นรายวิช าให้มี
เนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้า น ให้ส ูง ขึ ้น ตามระดับ ชั ้น ปี และให้ม ีก ารกระจายความรับ ผิด ชอบต่อ ผลการเรีย นรู ้ ต ลอด
หลักสูตรสู่รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน
5.2.2 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ รายวิช า คือ การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เ รีย นในการตั้งคาถาม คิดวิเ คราะห์เ พื่อการค้นหาคาตอบที่ผู้เ รีย นต้องการเรีย นรู้
และจาเป็น ในการศึก ษาความรู้ที่ทัน สมัย ด้ว ยตนเองเป็น หลัก มีก ารใช้สื่อ และเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการเรีย นการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกั น
วิธ ีก ารสอนจึง มีค วามหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก ปฏิบ ัติ การมอบหมายงาน การ
อภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จาลอง เป็นต้น
2. การสอนแบบมุ ่ง เน้น สมรรถนะ (competency based) มุ ่ง เน้น วิธ ีก าร
ปฏิบัติพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศัก ยภาพจากการเรีย นรู้และมี
ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
ในห้อ งปฏิบ ัต ิก าร การฝึก งานภาคสนาม การเรีย นรู ้จ ากปัญ หาเป็น ฐาน ศึก ษาดูง าน การ
ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึก ษา เป็นต้น
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เ รีย น และผลการเรีย นรู้ที่ต้องการวั ด เช่น การสอบ การนาเสนอผลงาน การทดสอบทัก ษะการ
ปฏิบัติงาน การอภิปรายในชัน้ เรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผู้สอน
และโดยผู้ทีม่ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
5.3.2 เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลความรู้ อาศั ย เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและการส าเร็ จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม
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ตามพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น ส าหรั บ การให้ ช่ ว งระดั บ คะแนนให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการวั ด ผลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานหลัก สูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้
จั ด ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อน ในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 และจั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย
พะเยา
3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร ได้จัด
ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ให้นาผลของรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอน และ การจัดทารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไก
ของ PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สนับสนุนคอมพิวเตอร์จานวน 5 เครื่องสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ เช่น Power BI เป็นต้น
และมหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย์ บ รรณสารและการเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี
ดังต่อไปนี้
หนังสือภาษาไทย
89,849
เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ
29,177
เล่ม
วารสารภาษาไทย
104
รายชื่อ
วารสารภาษาต่างประเทศ
25
รายชื่อ
ฐานข้อมูลออนไลน์
22
ฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ
50
เครื่อง

71
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์
และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรีย นการสอนเป็นประจาทุก ปี จ าก
ผูส้ อนและผูเ้ รียน
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
ที่ผู้สอน และผูเ้ รียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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8

11
1-5
9

12
1-5
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12
1-5
10

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ใน
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรีย นการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการทากิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยงานทะเบียนนิสติ
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้ การฝึกงาน
และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึก ษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และ 4 ปี
ตามลาดับ
2.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียนการ
สอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
2.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
2.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่
รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
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คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
แรก

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 12 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้ก าหนดให้ทุ ก หลัก สู ตรมีก ารพัฒ นาหลั ก สู ต รให้ทั นสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวน ประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
และปรับปรุงทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่มีผลต่อเนื้อหาในรายวิชาที่
ทาการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจาวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา
เสนอต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสูตร สรุปผลการดาเนินงานหลัก สูตรประจาปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามจาก
นายจ้างหรือสถานประกอบการ รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4.3 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรเพื่อ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 การศึกษาอิสระ การฝึกงาน และ
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559
30
21
9
91
24
46
15
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30
91
24
46
15
6

6
127

6
127
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การเปรียบเทียบสาระในการปรับหลักสูตร พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

21 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 หน่วยกิต

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

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3 (2-2-5)

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3 (2-2-5)

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003201 Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
003202 Health and Environmental
Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004101 Arts of Living

3 (2-2-5)

002202

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

3 (2-2-5)

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
003131
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6) 003132
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6) 003133
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 003135
Politics, Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 006140
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
006141
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6) 006142
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) 006143
Drugs and Chemicals in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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006144

อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
กับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดตัง้ ธุรกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศ
สัญญารวมทัง้ สัญญาทางธุรกิจ และ
กฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี
อากร
An introduction to the legal
environment of business, the course
provides an understanding of the
nature of public law and the
regulation of business and of the
basic principles which control
business practice; topics include
important laws, intellectual law,
labor law, and taxation
121211 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด

สาระที่
ปรับปรุง
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006144
006145

ปิดรายวิชา

006245

ปิดรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
ปรับออก
จาก
หลักสูตร

121101

การเงินธุรกิจ
Business Finance
ความรู้เบือ้ งต้นการเงินธุรกิจ
ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่า
ปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของ

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้า
คงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน
ต้นทุนของเงิน นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล
Introduction to business
finance, financial statement
analysis, short-term financing,
long-term financing, accounts
receivable management, inventory
management, time value of money,
capital budgeting, cost of capital,
dividend policy

122131

หลักการจัดการ
Principles of Management
ความหมายและความสาคัญของ
การจัดการ องค์ประกอบของการ
จัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน
การวางแผน การจัดองค์การ การ
สรรหาบุคคล การสั่งการ และการ
ควบคุม การบรรลุเป้าหมายและ
นโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการ
จัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้วยการวางระบบ
การบริหารงานสมัยใหม่
Meaning and significance of
management, general management
component, structure of business
organization, administration
principles and essential function of
whole administrative section for
instance planning, organizing,
staffing, directing and controlling,
attained goals and policy by
management activities and

สาระที่
ปรับปรุง
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3(3-0-6)

122120

เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
แหล่งเงินทุนระยะยาว งบลงทุน
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณเงินสด การจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น
Introduction of business,
financial markets, financial
statement analysis, future value
and present value, capital
structure and cost of capital,
dividend policy, long-term
financing, capital budgeting,
working capital management, cash
budgeting, current asset
management, short-term financial
หลักการจัดการ
Principles of Management
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
หลักการจัดการ วิวัฒนาการ
ทางการจัดการ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน
การสั่งการ และการควบคุม การ
พัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of
management, evolution of
management, planning,
organizing, staffing, directing,
controlling, organization
development and modern
management tools

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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122220

124151

enhancing efficiency and
effectiveness by advanced
administration system
3(2-2-5)
การจัดการการผลิตและการ
การปฏิบัตกิ าร
Production and Operations
Management
ความหมายของการผลิตและ
ปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของ
การทาธุรกิจ หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบพืน้ ฐานของผู้บริหารการ
ผลิต การวางแผนกาลังการผลิต การ
เลือกทาเลที่ตงั้ การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต การวางแผนการ
ผลิตรวม การวางแผนและบริหาร
โครงการ การจัดซือ้ และระบบ
คลังสินค้า การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ
วางแผนการผลิตและการปฏิบัตกิ าร
Production and operation
meaning, activity and steps of
business creation, basic function
and responsibility of production
executive, capacity planning,
location selection, layout planning of
production processing, aggregate
planning, project management and
planning, purchasing and
warehouse system, material
requirement planning, quality
control and analysis and tackling of
production and operation planning
3(2-2-5)
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ
สมมติฐานทางการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับออก
จาก
หลักสูตร

ปรับออก
จาก
หลักสูตร
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ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวัน
เฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภท การปรับปรุงและปิด
บัญชี กิจการซือ้ ขายสินค้า กิจการ
อุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of
accounting, benefits of accounting
information, accounting framework
and accounting assumptions,
principles and process of recording
transactions in double entry system
in general journal and special
journals, posting transactions to
journal ledgers, adjusting and
closing, reversing, preparation of
trial balance, working papers,
accounting and financial statements
for service businesses,
merchandising businesses, industrial
businesses, and vouching system
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economic
ความหมายและความสาคัญของ
วิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ
การกาหนดราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต
ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า
ระหว่างประเทศ
Definition, importance of
economics, economic systems,
demand and supply, demand and
supply elasticity, price
determination and market
equilibrium, basic consumer
behavior theory, production and
production cost, national income,

สาระที่
ปรับปรุง
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3(3-0-6)

126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economic
ความหมายและความสาคัญ
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุป
สงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุป
สงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิด
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง
ประเทศ
Definitions, importance of
economics, economic systems,
demand and supply, demand and
supply elasticity, price
determination and market
equilibrium, basic consumer
behavior theory, production and

3(3-0-6)

คงเดิม

98
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระที่
ปรับปรุง
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money and banking, monetary and
fiscal policies, inflation and deflation,
international trade
128120

หลักการตลาด
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การตลาด ความหมายและหน้าที่
ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการตลาด การบริหาร
การตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด
การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of
marketing, meaning and roles of
marketing, factors affecting market
system, fundamental marketing
management, market
segmentation, selecting target
markets, consumer behavior,
market research, usability of
marketing tool in business

3(3-0-6)

221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทาง
ธุรกิจ
Fundamental Information
Technology in Business
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบ
เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล มารยาท
และจริยธรรมในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัตกิ าร โปรแกรม
ประมวลผลคา โปรแกรมตาราง
คานวณ และโปรแกรมการนาเสนอ
งานในงานธุรกิจ

3(2-2-5)

128110

production cost, national income,
money and banking, monetary
and fiscal policies, inflation and
deflation, international trade
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การตลาด ความหมายและหน้าที่
ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการตลาด การบริหาร
การตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด
การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of
marketing, meaning and roles of
marketing, factors affecting
market system, fundamental
marketing management, market
segmentation, selecting target
markets, consumer behavior,
market research, digital
marketing, use of marketing tools
in business

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับออก
จาก
หลักสูตร
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Computer technology,
computer components,
telecommunication and network
technology, internet, search engine,
manners and etiquette in using
computer, introduction to operation
system software application, word
processing program, spreadsheet
program, and presentation program
in business
124132
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การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
Accounting for
Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
และรูปแบบทางธุรกิจและงบ
การเงิน ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี ความหมายและการ
จาแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษี
สาหรับผูป้ ระกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
General knowledge about
accounting and types of business
and financial statements, benefits
of accounting information definition
and classification of costs, personal
income tax, corporate income tax,
value added tax, specific business
tax, withholding tax, tax planning
for entrepreneurship, assets
management
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
หลักและการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซือ้ การวิเคราะห์กลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย การบริโภคและ
พฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายมา
จากกลุ่ม
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สาระที่
ปรับปรุง
วิชาเอก
บังคับ
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ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ การ
วิเคราะห์ปญ
ั หาหรือความต้องการ
ของผู้บริโภค การหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้
และการประเมินผลภายหลังการซือ้
เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม กลุม่
ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและ
รูปแบบการดาเนินชีวติ รูปแบบใหม่
ของพฤติกรรมการบริโภค การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในของบุคคล
แรงจูงใจและบุคลิกภาพ
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ
สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ยุค
สมัยของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
Principles and analysis of
consumer behavior upon the
decision-making to purchasing,
target group analysis, consumption
and purchasing behavior including
steps in the decision-making
process starting from problem
identification, information and fact
finding, evaluation of alternatives,
buying decision, and afterpurchase evaluation, customer
journey, influences of culture,
social groups, family upon decision
making and lifestyle, new modes
of customer behavior, internal
factors such as motivation,
personality, perception, learning
and attitude, and consumer rights,
market segmentation, generation
of consumers, formulate marketing
strategies.
การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing

3(2-2-5)

ย้ายกลุ่ม
จาก
วิชาเอก
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สาระที่
ปรับปรุง
บังคับมา
เป็นพืน้ ฐาน
วิชาชีพ
เฉพาะ และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักการตลาดดิจทิ ัล
สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจทิ ลั
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจทิ ัล
การจูงใจลูกค้าออนไลน์ การตลาด
ดิจิทัลเชิงสัมพันธ์ การส่งมอบ
ประสบการณ์แก่ลูกค้าออนไลน์
การใช้เครื่องมือและการวาง
แผนการโฆษณาสาหรับสื่อดิจิทัล
การสื่อสารการตลาดและช่องทาง
สื่อสารแบบดิจทิ ัล การสื่อสาร
เนือ้ หาเชิงสร้างสรรค์ การตลาดสื่อ
สังคมออนไลน์ การสร้างมูลค่าจาก
ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต การตลาด
บนแพลตฟอร์มของกูเกิล้ พืน้ ฐาน
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ค้นหา การทาการตลาดผ่าน
เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
Digital marketing
fundamentals, digital marketing
environment, digital marketing
strategy development, digital
marketing funnel, digital
relationship marketing, delivering
the online customer experience,
applying tools and campaign
planning for digital media, digital
marketing communications &
mediachannels, creative content
communication, social media
marketing, internet of value,
google marketing platform,
fundamentals of search engine
optimization and search engine
marketing
เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
Technology for Business
Applications
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง

3(2-2-5)

วิชาใหม่
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วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การ
ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ
ฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพัน
ในการทางาน สหภาพแรงงาน
สวัสดิการและความปลอดภัยในการ
ทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจระดับโลก
Human resource management
activities, planning, job design, job
analysis, recruitment, selection,
training and development,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

ธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการ
สร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
งานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้าน
อื่นๆ
Basic concepts of applies
technology in business, entreprise
information system issus,
understabding process in business
computer, technology application
for various business in specific
ares, information management
system, business analytics,
application and software for
business, web technology and
innovation and other areas
วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
ปรับออก
จาก
หลักสูตร

103
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

128121

128221

compensation and benefits,
performance appraisal, motivation
and engagement, safety and
health, labour relations, global
human resource management
จริยธรรมธุรกิจและ
ธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด
Ethics and Good Governance for
Marketing
ความสาคัญและนิยามของ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและ
การตลาด การนาระบบจริยธรรมมา
ประยุกต์ในการสร้างจิตสานึก
จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านศีลธรรม
หลักการของธรรมาภิบาลและการ
ประยุกต์ใช้ในองค์การ
Definition and significance of
ethics in business and marketing,
use of ethics to create conscience in
business and social responsibility,
principles of good governance and
its applications to organization
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
หลักและการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซือ้ การวิเคราะห์กลุม่ ลูกค้า
เป้าหมาย การบริโภคและพฤติกรรม
การซือ้ ของผู้บริโภค ขัน้ ตอนการ
ตัดสินใจซือ้ ความต้องการของ
ผู้บริโภค การแบ่งหาสาเหตุ ข่าวสาร
และการหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือกอื่น ๆ การตัดสินใจซือ้ และ
การประเมินหลังการซือ้ อิทธิพลของ
วัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว ที่มี
ต่อการตัดสินใจและแบบการดาเนิน
ชีวติ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ
บุคคล แรงจูงใจและบุคลิกภาพ
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ
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สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)

ปรับออก
จาก
หลักสูตร

3(2-2-5)

ย้ายไปอยู่
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
วิชาชีพ
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สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค
Principles and analysis of
consumer behavior upon the
decision-making to purchasing,
target group analysis, consumption
and purchasing behavior including
steps in the decision-making
process starting from problem
identification, information and fact
finding, evaluation of alternatives,
buying decision, and after-purchase
evaluation, influences of culture,
social groups, family upon decision
making and lifestyle, internal factors
such as motivation, personality,
perception, learning and attitude,
and consumer rights
การตัดสินใจทางการตลาด
Marketing Decision Making
หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและ
การปฏิบัติของการพยากรณ์ทาง
การตลาด การวิเคราะห์ความ
ต้องการและการประเมินความเป็นไป
ได้ของตลาด การวางแผนการผลิต
และการจัดจาหน่าย การตัดสินใจซือ้
หรือผลิต การวิเคราะห์แขนงการ
ตัดสินใจ ระบบการเข้าคิว การหา
คุณค่าในช่วงชีวติ ของลูกค้า การ
จัดการบิ๊กเดต้า การบริหารยอดขาย
การบริหารสินค้าคงคลัง และการ
บริหารทรัพยากรภายในร้าน
Principles, quantitative
techniques and practices of
marketing forecasting, demand
analysis and evaluation of market
potential, production and distribution
scheduling, make or buy decision,
decision-tree analysis, queuing
theory, finding customer lifetime
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การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล
เพื่อการตัดสินใจ
Digital Marketing Tools for
Decision Making
การวิเคราะห์ความต้องการ
และการประเมินมูลค่าของตลาด
วิธีการตั้งราคา การวัดผลกลยุทธ์
ทางการตลาด การวิเคราะห์
ความชอบและความเอนเอียงที่จะ
ชอบ การตัดสินใจโดยกระบวนการ
วิเคราะหตามลาดับชั้น และใช้
เครื่องมือทางการตลาดดิจทิ ัลเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
Techniques of digital marketing
forecasting, demand analysis and
evaluation of market potential
pricing methods, measuring
market strategy results, conjoint
analysis, analytic hierarchy
process, applying marketing digital
tools for data analysis

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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value, big data management, sales
management, inventory
management, in-store resources
management
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing
Administration
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ ป้ายฉลากวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นโยบายในการตั้งราคา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และการปฏิบัตงิ านใน
ร้านค้าสาหรับระดับพนักงาน ขั้นตอน
การสั่งสินค้าเพื่อการจาหน่าย การ
ตรวจสอบวันหมดอายุและการเสื่อม
ของสินค้า
Concept of product strategic
planning, product management,
product assortment, product mix,
brand, packaging, labels, product
lifecycle, new product development,
product innovation, pricing policies,
analysis of the competitive
environment, create a competitive
advantage, store operations for
staff, product order process,
product expiration and deterioration
check

สาระที่
ปรับปรุง
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การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing
Administration
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ ป้ายฉลาก การบริหารสินค้า
ในช่วงวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจด้านราคา
วัตถุประสงค์ในการกาหนดราคา
นโยบายในการกาหนดราคาและ
การปฏิบัติงานในร้านค้าสาหรับ
ระดับพนักงาน ขั้นตอนการสัง่ สินค้า
เพื่อการจาหน่าย การตรวจสอบวัน
หมดอายุและการเสื่อมของสินค้า
Concepts of product strategic
planning, product management,
product assortment, product mix,
brand, packaging, labels, product
lifecycle, new product
development, community product
value added, analysis of the
competitive environment, creating
a competitive advantage,
influencing factors of decision
pricing, objective of determining
the price, pricing policies, store
operations for staff, product order
process, product expiration and
deterioration check

3(2-2-5)

ปรับรหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การบริหารช่องทางทางการตลาด
Marketing Channel
Administration
ขอบเขตระบบการจัดจาหน่าย
กลยุทธ์การจัดจาหน่ายและการ
ปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกช่องทาง
การตลาด การให้ความช่วยเหลือ
การควบคุมช่องทางการตลาด การ
พยากรณ์การขาย การสั่งซือ้ สินค้า
การตรวจรับสินค้า การควบคุม
คุณภาพสินค้าและการจัดทาเอกสาร
และรายงาน หลักการบริหารการ
ขนส่งนโยบายและการจัดสายงาน
ด้านการขนส่ง การคลังสินค้า การ
จัดเก็บและเคลื่อนย้าย และระบบ
ข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ
ประเมินผลและการควบคุม
ประสิทธิภาพช่องทางการจัดจาหน่าย
การแบ่งส่วนช่องทางด้านการตลาด
ความหนาแน่นในการกระจายสินค้า
และข้อจากัดของช่องทางแนวตั้ง และ
แผนกลยุทธ์ทางพันธมิตรในการ
กระจายสินค้า
Scope of the distribution
system, distribution strategy and
implementation, decision to choose
channel distribution, supports and
control of channel, sales forecasting,
product ordering, product receiving
inspection, quality control and
documentation and reporting,
logistics and its policy, stocking, and
data base of product distribution,
evaluation and control of channel
performance, segmentation for
marketing channel, distribution
intensity and vertical constraints,
and strategic alliances in distribution
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Promotion Administration

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การบริหารช่องทางการกระจาย
สินค้าดิจิทัล
Digital Distribution Chanel
Administration
ความหมาย ความสาคัญ
บทบาทหน้าที่ของช่องทางการ
กระจายสินค้า ประเภทของคนกลาง
ในช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิ ัล
การคัดเลือกและประเมินผลคน
กลาง การตลาดหลายช่องทาง
จริยธรรมในกระบวนการช่องทาง
การตลาด โลจิสติกส์เบือ้ งต้น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล การ
จัดซือ้ จัดหา การพยากรณ์ การ
บริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
การบริหารการขนส่ง และ
เทคโนโลยีการบริหารโลจิสติกส์
Meaning, significant, roles of
distribution channel, types of
digital distribution intermediaries,
selecting and evaluating
distribution intermediaries, Omnichannel, ethics in marketing
channel process, basic of logistics,
digital supply chain analysis,
procurement, forecasting,
inventory and warehouse
management, transportation
management and logistics
management technology

3(2-2-5)
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การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Promotion Administration

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
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หลักการความสาคัญ หน้าที่
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตัดสินใจที่จาเป็นในแผนการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง การเลือก
เครื่องมือของส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด การวางแผนและการ
ประเมิน และกิจกรรมที่ส่งเสริม
การตลาด และการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
Principles, importance, roles,
objectives and practices in making
the key decisions necessary in sales
promotion program, factors affecting
sales promotion, sales promotion
mix, advertising, public relation,
sales force, sales promotion, direct
sell, the selection of the proper
sales appeals, sales promotion
directed towards company’s sales
staff, middlemen and ultimate
consumers, planning and evaluation
of promotional activities, and
promotional activities management

128324

การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
แนวความคิดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายของ
ข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและ
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
การทาวิจัยการตลาด พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่าน

สาระที่
ปรับปรุง

หลักการความสาคัญ หน้าที่
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตัดสินใจที่จาเป็นในแผนการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง การเลือก
เครื่องมือของส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด การวางแผนและ
การประเมิน และกิจกรรมที่
ส่งเสริมการตลาด และการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย
Principles, importance, roles,
objectives and practices in making
the key decisions necessary in
sales promotion program, factors
affecting sales promotion, sales
promotion mix, advertising, public
relation, sales force, sales
promotion, direct sell, the selection
of the proper sales appeals, sales
promotion directed towards
company’s sales staff, middlemen
and ultimate consumers, planning
and evaluation of promotional
activities, and promotional
activities management
3(2-2-5)

ย้ายไปเป็น
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ แนวโน้ม
และสื่อสื่อใหม่ที่ใช้ในการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์
ทางการตลาดเบือ้ งต้น การสื่อสาร
ข้อมูลกับพนักงานในร้าน และการ
ควบคุมจัดการเอกสารต่าง ๆ ของ
ร้าน
Concepts of electronic
commerce and network of
information, analysis of electronic
commerce categories, theory and
advertising, sales promotions,
marketing research, and consumer
behavior of electronic commerce,
tools, trends and new media for
electronic commerce, introduction to
artificial intelligence in marketing,
in-shop data communication with
employees, documentation control
and management in shop.
การตลาดบริการ
Service Marketing
หลักการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจ
บริการ ทฤษฎีและแนวคิดของ
การตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภท
ของธุรกิจบริการ การกาหนดลูกค้า
เป้าหมาย และพฤติกรรมความ
ต้องการของลูกค้า จิตบริการ การ
วิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดกล
ยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพในการ
ให้บริการ นวัตกรรมกระบวนและการ
บริการ การรักษามาตรฐานการ
บริการ การแก้ไขปัญหาการบริการ
กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับลูกค้า
Principles of service marketing,
theory and concept of service in
modern marketing, types of service
marketing, determination of target

สาระที่
ปรับปรุง
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นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิ ัล
Digital Service Innovation
Marketing
ความหมาย ความสาคัญของ
การตลาดบริการ นวัตกรรมการ
บริการ ลักษณะของการตลาด
บริการดิจิทัล การวิเคราะห์และการ
วิจัยพฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์
การตลาดบริการดิจิทัล
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การตลาดบริการ การบริหาร
คุณภาพและมาตรฐานการบริการ
นวัตกรรมการบริการดิจิทัล การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการคา
ร้องเรียนและการแก้ไข การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
การตลาดเชิงสุขภาพ
Meaning, significant of
service marketing, service
innovation, digital service

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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customers and their behavior,
service mind, situational analysis
and strategy of service marketing
and quality of service in the market,
process and service innovation,
maintaining service standards,
service problem solving, customer
engagement strategies and
customer relations
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3(2-2-5)
กลยุทธ์ทางการตลาด
Marketing Strategies
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลถึงการแข่งขัน การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกลยุทธ์
ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่ว
โลก การวิเคราะห์หาข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การ
สร้างพันธมิตรทางการค้า การแข่งขัน
โดยใช้การกาหนดตาแหน่งสินค้า การ
สร้างข้อได้เปรียบด้านราคา กลยุทธ์
การตลาด หลักการและกลยุทธ์
การตลาด การทาวิจัยและพัฒนาใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน
Strategic planning process The
concept of analyzing the internal
and external environments that
affect the competition. Industry
Analysis Group strategy and
competitive global industry. Analysis
of competitive advantage. Business
expansion Creating alliances Using
its competitive positioning. Creating
price advantages. Marketing
Strategy Principles and marketing
strategies Research and

สาระที่
ปรับปรุง
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marketing characteristics,
customer behavior analysis and
research, digital service marketing
strategies, service innovation
marketing development process,
service quality and standard
management, digital service
innovation, personality
management, service compliant
and recovery, customer
relationship and wellness
marketing
กลยุทธ์การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Strategy
ความหมายและความสาคัญ
ของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจทิ ัล
กระบวนการการตลาดดิจทิ ัลเชิงกล
ยุทธ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน การกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทลั กล
ยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การตลาด
เพื่อความยั่งยืน การนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์
Meaning and significant of digital
marketing strategy, strategic
digital marketing process, vision,
mission formulation, competitive
environment analysis, digital
marketing strategy formulation,
competitive strategy, sustainable
marketing strategy, strategy
implementation and strategy
control

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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development in a competitive
environment
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ความหมายและความสาคัญของ
การวิจัย ขั้นตอนในการดาเนินการ
วิจัย การเลือกแบบและวิธกี ารวิจัยให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล
การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
และการนาเสนอรายงานการวิจัย
Meaning and importance of
research, step in the research, the
selection and Research
Methodology for Marketing to suit
the circumstances and resources,
data and sampling collection, data
analysis, writing and presenting
research papers

การจัดการการตลาด
Marketing Management
แนวคิดและขอบเขตการบริหาร
การตลาด การวางแผนการตลาด
การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การพัฒนา
สินค้าใหม่ การวางแผนสาหรับ
เทคนิคทางการตลาด กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบาย

สาระที่
ปรับปรุง
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ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ความหมายและความสาคัญ
ของการวิจัยทางการตลาด การ
ออกแบบงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา
ทางการตลาด ขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อให้เข้าใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและออกแบบกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
การออกวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทรัพยากรของ
บริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจาก
ผู้บริโภค การสร้างแบบเก็บข้อมูล
การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนและการนาเสนอรายงานการ
วิจัย
Meaning and importance of
marketing research, research
design for solving marketing
problems, research procedure for
understanding customer behaviour
and creating effective marketing
strategies, research planning for
specific circurcumstances and
company’s resources to obtain
consumer insight, data and
sampling collection, data analysis,
writing and presenting research
papers
การจัดการการตลาด
Marketing Management
การออกแบบแผนการตลาด
การวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลทาง
การตลาด เทคนิคทางการตลาด
การกาหนดกลยุทธ์การบริหารส่วน
ประสมทางการตลาด การกาหนด
นโยบายทางการตลาด และการ

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
และชื่อ
รายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ด้านราคา เทคนิคการทาวิจัย
การตลาด กลยุทธ์ช่องทางทาง
การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด การตลาดภายในองค์กร
(พนักงาน) การบริหารระบบงานทาง
การตลาด ลักษณะทางกายภาพ
ทางการตลาด การร่วมมือกันของ
การโฆษณากับองค์ประกอบด้าน
การตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสายผลิตภัณฑ์ และ
การควบคุมการปฏิบัตงิ านด้าน
การตลาด การรับผิดชอบขององค์กร
ธุรกิจต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
Concepts and scope
management, marketing planning,
business model canvas, new
products development, planning for
marketing technique, product
strategy, pricing strategy, pricing
policies, market research
techniques, marketing channel
strategy, marketing promotion
strategy, internal marketing
(people), marketing process
management, marketing physical
evidence, collaboration between
advertising and market elements,
policy development to changes in
the product line, controlling
marketing operations, corporate
responsibility to society and the
environment
สัมมนา
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล
การระบุปัญหาและการวิเคราะห์
ปัญหา, การประเมินแนวทางการ
แก้ไขปัญหา การเขียนรายงานการ
นาเสนอการอภิปรายและการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ประยุกต์ใช้กรณีศกึ ษาและฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาแผนการตลาด
Marketing plan design,
marketing model analysis and
development, marketing
techniques, determining
marketing’s mix strategy
management, determining
marketing policies, and applying
case studies and practices for
marketing plan development

1(0-3-2)

128422

สัมมนา
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาและอภิปรายแนวโน้มทาง
การตลาด กรณีศกึ ษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะ
การทางานในองค์การธุรกิจ และจัด
สัมมนาทางการตลาด

1(0-3-2)

ปรับรหัส
รายวิชา

112
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Information searching,
collecting data, problem
identification and problem analysis,
assessing solutions, presentation on
current interesting topics in
marketing

Situation analysis, problems
and marketing trend discussion,
case studies, personality
development and working skills for
promoting in business organization
and arrangement of marketing
seminar
การบริหารการค้าปลีก
Retailing Administration
แนวคิดของการค้าปลีก
ลักษณะความเป็นเจ้าของ การ
ตัดสินใจเลือกตาแหน่งที่ตั้ง
แผนงาน อาคาร วัสดุภายใน
อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การ
ซือ้ การจัดเก็บ การควบคุม การตัง้
ราคาขาย การส่งเสริมการขายใน
ร้านค้าและการบริการลูกค้า
Concepts of retail marketing
and its organizations, decisions on
store location, layout, building,
fixtures, equipment and
merchandise management,
buying, handling, control and
pricing, store promotion and
customer services

3(2-2-5)
การบริหารการค้าปลีก
Retailing Administration
การเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ หลักการจัดวางสินค้าเพื่อ
การจัดจาหน่าย การตรวจสอบ
ปริมาณสินค้า แนวคิดของการค้า
ปลีก ลักษณะความเป็นเจ้าของ การ
ตัดสินใจเลือกตาแหน่งที่ตั้ง แผนงาน
อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์และการ
บริหารสินค้า การซือ้ การจัดเก็บ
การควบคุม การตั้งราคาขาย การ
ส่งเสริมการขายในร้านค้าปลีกและ
การบริการลูกค้า
Service arrangement, principles
of product placement for
distribution, product quantity
inspection, concepts of retail
marketing and its organizations,
decisions on store location, layout,
building, fixtures, equipment and
merchandise management, buying,
handling, control and pricing, store
promotion and customer services
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 1
English for Business
Communication I
เอกสารทางธุรกิจการเขียนเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การ
เขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจการเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล
และการสัมภาษณ์งาน

128331

สาระที่
ปรับปรุง

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
จาก
วิชาเอก
เลือกมา
เป็นเอก
บังคับ

ปรับออก
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146371

Business documents; writing
for business communication; emailing, faxing, writing
memorandum and business letters;
composing curriculum vitae; giving
a job interview
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2
English for Business
Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจการ
สนทนาในเนือ้ หาเชิงธุรกิจ การติดต่อ
ธุรกิจทางโทรศัพท์การเจรจาทาการ
ตกลงทางธุรกิจการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/
หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation;
discussion in business contexts;
making business calls; Business
dealing; test preparations for job
applications

3(2-2-5)

ปรับออก

146200

247241

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและ
ประโยชน์ของสถิตทิ างด้านธุรกิจ การ

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่
เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่
มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิต
กาลังศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับ
คาศัพท์
English in more specific
contexts through listening,
speaking, reading, and writing skill
with additions of various speaking
and writing topics

3(3-0-6)

วิชาใหม่

ปรับออก
จาก
หลักสูตร
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สาระที่
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วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น ความน่าจะ
เป็น การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบสถิตไิ คกาลัง
สอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิง
เส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลา
เบือ้ งต้น การควบคุมคุณภาพทาง
สถิตแิ ละทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
Fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing
hypotheses, analysis of variance,
chi-square test, correlation and
linear regression, index number,
introduction to time series, statistical
quality control, and statistical
decision theory, Definition and
advantages of statistics in business
128112

128322

การวิเคราะห์ทางการตลาด
Marketing Analytics
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ทางการตลาด เครื่องมือ
และกระบวนการวิเคราะห์ทาง
การตลาดเบือ้ งต้น การวิเคราะห์
การแข่งขัน การวิเคราะห์ลกู ค้า การ
ประเมินประสิทธิภาพทางการตลาด
และการพยากรณ์ทางการตลาด
Introduction to business
analytics, tools and process of
basic marketing analytics,
competition analysis, customer
analysis, marketing efficiency
evaluation and marketing
forecasting
การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing
รูปแบบของข้อมูลทาง
การตลาดเชิงปริมาณ ระบบและ
เครื่องมือสาหรับการตลาดเชิง
ปริมาณ สถิตทิ างการตลาด การ
ออกแบบและเก็บข้อมูล การ

3(2-2-5)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

วิชาใหม่
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128325

วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิง
ปริมาณ การวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า
กฎการหาความสัมพันธ์ การ
ประเมินมูลค่าตลอดช่วงชีวติ ของ
ลูกค้า โมเดลสมการโครงสร้าง การ
ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาด
เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจและ
การนาเสนอข้อมูล
Formats of quantitative
marketing information, quantitative
marketing system and tools,
marketing statistics, designing and
collecting data, quantitative data
marketing analysis, cluster
analysis, association rules,
customer lifetime value evaluation,
structural equation model,
software applications for data
analysis, applying quantitative
marketing for decision making and
visualization
การออกแบบเนือ้ หาการตลาด
ดิจิทัล
Digital marketing content
design
องค์ประกอบและกลยุทธ์
การตลาดเชิงเนือ้ หา การพาดหัว
การเขียนบทความ แผนการตลาด
เชิงเนือ้ หาและกลยุทธ์ การเผยแพร่
เนือ้ หา เครื่องมือวางแผนการตลาด
เชิงเนือ้ หา การเล่าเรื่องด้วยภาพ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการปรับ
กลยุทธ์เนือ้ หา ความสาคัญ
ประเภท และรูปแบบของสื่อ, การ
สร้างภาพจากข้อมูล, แนวโน้มและ
อนาคตของสื่อทางการตลาด และ
การวางแผนการสื่อสารทางการ
ตลาด

3(2-2-5)

วิชาใหม่
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128326

128420

Elements and strategy of
content marketing, heading, article
writing, content marketing plan
and strategy, content media
distribution, content marketing
matrix, visual storytelling,
analyzing results and tuning
content strategy, importance,
types and formats of media,
creating data visualization, trends
and future of media marketing,
and marketing communication
planning
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Data Driven Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นและโครงสร้าง
ของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล การเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลาย
มาเป็นลูกค้า การตลาดโดยการยึด
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา
การทาการตลาดผ่านเครื่องมือ
ค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การตลาด
แบบติดตาม การวิเคราะห์และเก็บ
ข้อมูลของกูเกิล้ เครื่องมือ
ตรวจสอบคาค้นหาของกูเกิล้ การ
วัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิ ัล
Fundamentals and
infrastructure of Data-Driven
Marketing, funnel marketing,
Consumer Centric Marketing,
Search Engine Optimization,
Search engine marketing, Remarketing, google analytics,
google keyword planner,
measuring digital advertising
effectiveness
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entreprenuership in Digital Era

3(2-2-5)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา
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วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
128311 การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
การจัดสายงาน การจัดการของ
ฝ่ายขาย นโยบายการขาย การ
วิเคราะห์ตลาดและสินค้า การ
วางแผนและการวิเคราะห์ การ
จัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การ

ความหมาย แนวคิด บทบาท
คุณลักษณะพิเศษของ
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การ
วิเคราะห์และวางแผนโมเดลธุรกิจ
การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุน
ในโลกธุรกิจ การเริ่มต้น
ความก้าวหน้าการบริหารธุรกิจใน
ยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การ
จัดการระบบเงินดิจิทลั การบริหาร
เงินทุน การบริหารความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ เพื่อ
กาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
Meaning, concept, role,
special features of entrepreneurs
using digital tools in operating
business, business model canvas,
finding for new opportunities to
invest in the corporate world,
starting a progressive
management system, digital
money management system,
capital management, the risks of
operating business and
establishing guidelines for the
operation of the business in the
form of a business plan, making
business plan to determine the
direction of the sustainable
business
วิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
128331 การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
บทบาทและความสาคัญของ
การจัดการขาย หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย
การวางแผนการขาย การจัดสาย
งาน การจัดการของฝ่ายขาย

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายมา
จาก
วิชาเอก
เลือก

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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คัดเลือกและการอบรมพนักงานขาย
และการให้ค่าตอบแทน การวัดผล
การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิต
บริการ การใช้พนักงานขาย ความ
พยายามทางการตลาดด้านอื่น ๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย การ
คัดเลือกวิธกี ารขาย เครดิตการซือ้
ขาย การเก็บเงิน การจ้างขาย การ
ปฏิบัติงานเบือ้ งต้นในร้านค้าระดับ
พนักงานในส่วนงานแคชเชียร์และงาน
พืน้ ฐานทั่วไป การรักษาสุขอนามัย
ส่วนบุคคล การรักษาความสะอาด
พืน้ ที่ขายและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายใน
ร้าน ขั้นตอนการขายสินค้า การ
ให้บริการที่เครื่องคิดเงิน และความ
ปลอดภัยในการทางาน
Line and staff of sales force,
sale policy, market and product
analysis, planning and analysis,
zoning and sales quota, selection
and training of sales force, benefits
and evaluation, budget control and
sales expenses, salesmanship,
service mind, sales force and other
efforts, and evaluations and control
of sales, selection of selling
methods, credit, collection and sales
financing hiring, fundamental store
operations for cashier and general
tasks, personal hygiene treatment,
maintaining shop’s sales areas and
equipment cleanliness, product
sales process, providing services at
cashier and work safety
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นโยบายการขาย การวิเคราะห์
ตลาดและสินค้า การวางแผนและ
การวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและ
โควตาการขาย การคัดเลือกและ
การอบรมพนักงานขายและการให้
ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุม
งบประมาณและค่าใช้จา่ ยในด้าน
การขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ
การใช้พนักงานขาย ความพยายาม
ทางการตลาดด้านอื่น ๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย
การคัดเลือกวิธีการขาย เครดิตการ
ซือ้ ขาย การเก็บเงิน การจ้างขาย
การปฏิบัติงานเบือ้ งต้นในร้านค้า
ระดับพนักงานในส่วนงานแคชเชียร์
และงานพืน้ ฐานทั่วไป การรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษา
ความสะอาดพืน้ ที่ขายและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขาย
สินค้า การให้บริการที่เครื่องคิดเงิน
และความปลอดภัยในการทางาน
Roles and importance of sale
management, functions and
responsibilities of a sales
manager, planning to sales, line
and staff of sales force, sale
policy, market and product
analysis, planning and analysis,
zoning and sales quota,
selection and training of sales
force, benefits and evaluation,
budget control and sales
expenses, salesmanship, service
mind, sales force and other
efforts, and evaluations and
control of sales, selection of
selling methods, credit,
collection and sales financing
hiring, fundamental store
operations for cashier and
general tasks, personal hygiene

สาระที่
ปรับปรุง
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การบริหารตราสินค้า
Brand Administration
องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี
หลักการและกลยุทธ์การสร้างตรา
สินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตรา
สินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์ คาขวัญ การพัฒนาตรา
สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ การสร้างอัตลักษณ์ตรา
สินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพ
ระดับสูง การสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Elements and factors
influencing brand success, theory,
principles and strategy of brandequity building, brand name, brand
mark, trademark, copyright,
symbols, slogans, brand
development, packaging integrated
marketing communications tools,
creating a high-quality reputation
and brand identity for international
recognition

3(2-2-5)

128332

128328

การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
บทบาทความสาคัญ ขอบข่าย
ของการตลาดการเกษตรไทย ระบบ
การตลาดผลิตผลการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย
บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่
ทาหน้าที่ในตลาดการเกษตร การ

3(2-2-5)

128335

treatment, maintaining shop’s
sales areas and equipment
cleanliness, product sales
process, providing services at
cashier and work safety
การบริหารตราสินค้า
Brand Management
องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จของตราสินค้า
ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์การ
สร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า
เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ คาขวัญ
การพัฒนาตราสินค้า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การ
สร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า การสร้าง
ชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การ
สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
Elements and factors
influencing brand success, theory,
principles and strategy of brandequity building, brand name,
brand mark, trademark, copyright,
symbols, slogans, brand
development, packaging
integrated marketing
communications tools, creating a
high-quality reputation and brand
identity for international
recognition
การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
บทบาทความสาคัญ ขอบข่าย
ของการตลาดการเกษตรไทย
ความสาคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ห่วงโซ่อปุ ทานตลาด
การเกษตร ระบบการตลาดผลิตผล

3(2-2-5) ปรับรหัส
รายวิชา
และชื่อ
รายวิชา

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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พัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การ
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การกาหนดระบบช่องทาง
จาหน่ายและนโยบายราคา บทบาท
และนโยบายการพัฒนาการเกษตร
ของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในการดาเนินงานตลาด
การเกษตร การกาหนดตลาด
เป้าหมายและการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด
Roles, importance, scope of
agricultural products marketing,
Thai agricultural products and their
marketing systems, roles of private
organization and agencies played in
agricultural markets, the
development of Thai agricultural
products, agricultural products value
added, agricultural marketing
channel and pricing, roles and
policies of Thai government
agencies on development of
agricultural products, problems and
solutions in agricultural products
marketing and operations,
agricultural targeting and marketing
mix

128329

ผูป้ ระกอบการและการพัฒนา
ธุรกิจ
Entrepreneurship and Business
Development
ความหมาย บทบาท ประเภท
และคุณลักษณะพิเศษของ

สาระที่
ปรับปรุง

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
ของประเทศไทย บทบาทขององค์กร
และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในตลาด
การเกษตร การพัฒนาผลผลิต
การเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การ
กาหนดระบบช่องทางจาหน่ายและ
นโยบายราคา บทบาทและนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินงานตลาดการเกษตร
การกาหนดตลาดเป้าหมายและการ
ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
Roles, importance, scope of
agricultural products marketing,
sufficiency economy significant,
national economic and social
development plan, supply chain of
an agricultural marketing, thai
agricultural products and their
marketing systems, roles of
private organization and agencies
played in agricultural markets, the
development of thai agricultural
products, agricultural products
value added, agricultural
marketing channel and pricing,
roles and policies of thai
government agencies on
development of agricultural
products, problems and solutions
in agricultural products marketing
and operations, agricultural
targeting and marketing mix
3(2-2-5)

ย้ายไปอยู่
ในกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับ
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128422

ผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และ
วางแผนโมเดลธุรกิจแบบย่อ การมอง
หาโอกาสใหม่ในการลงทุนในโลก
ธุรกิจ การเริ่มต้น ความก้าวหน้าการ
บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ความ
เสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ การ
เขียนแผนธุรกิจเพื่อกาหนดทิศทางใน
การดาเนินธุรกิจ การสร้างจิต
วิญญาณของการเป็นเจ้าของกิจการ
และการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ
ผู้ประกอบการทั่วไป
Meaning, role, types, special
features of entrepreneurs, lean
business canvas, finding for new
opportunities to invest in the
corporate world, starting a
progressive management system,
the risks of operating business and
establishing guidelines for the
operation of the business in the
form of a business plan, making
business plan to determine the
direction of the business, creation
the spirit of entrepreneurship and to
act as a consultant to entrepreneurs
การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ และ 3(2-2-5)
การตลาดสัมพันธภาพ
Customer Experience
Management and Relationship
Marketing
ความหมายและความสาคัญของ
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการทา
วิจัยลูกค้า เทคนิควิธกี ารแบ่งกลุม่
ลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การ
บริหารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้า วิธกี ารใช้
ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบ

สาระที่
ปรับปรุง
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การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละ
การตลาดสัมพันธภาพ
Customer Experience
Management and Relationship
Marketing
ความหมายและความสาคัญ
ของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การตลาดสัมพันธภาพ การบริหาร
จัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
ประสบการณ์ลูกค้า การบริหาร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้า วิธกี ารใช้ข้อมูล

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่มความ
จงรักภักดีของลูกค้าทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
และบริการ
Meanings and significances of
customer experience management,
relationship marketing, research
technique on customer experience,
target group management,
customer classification technique
using customer experience,
customer satisfaction creating
technique, usability of customer
data to design products or services
to increase customer loyalty
128425

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการ
บรรจุภัณฑ์
New Product Development and
Packaging
ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาและ
การวางแผน การนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้าสู่ตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่
หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขัน้ ตอนการ
สร้างแนวความคิด การกลั่นกรอง
แนวความคิด การประเมินผล
แนวความคิด การทดสอบแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมิน
ตลาด ตลาด การบวนการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์การเลือกใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์
New product or service
development process and planning,
launching new product to the
market, type of innovative product,
modified product and counterfeit
product, idea generation and
screening process, new product
concept test, market validation
technique, packaging design

สาระที่
ปรับปรุง
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3(2-2-5)

128333

ของลูกค้าในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่ม
ความจงรักภักดีของลูกค้าทีม่ ีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
Meanings and significances of
customer experience
management, relationship
marketing, managing and
analyzing customer database,
customer classification using
customer experience base,
creating customer satisfaction,
usability of customer data to
design products or services to
increase customer loyalty.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
การบรรจุภัณฑ์
New Product Development and
Packaging
กระบวนการพัฒนาและการ
วางแผนสินค้าหรือบริการใหม่ การ
นาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
รูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขัน้ ตอนการ
สร้างแนวความคิด การกลั่นกรอง
แนวความคิด การประเมินผล
แนวความคิด การทดสอบแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมิน
ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
New product or service
development process and
planning, launching new product
to the market, type of innovative
product, modified product and
counterfeit product, idea
generation and screening process,
new product concept test, market
validation technique, packaging

3(2-2-5)

ปรับรหัส
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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128427

process, packaging material
selection
3(2-2-5)
การตลาดอิงการกุศล
Cause related marketing
หลักการและความสาคัญของ
การตลาดเชิงจริยธรรมการกุศลและ
สังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม
ทางการตลาดสาหรับการกุศลและ
สังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคด้วย
กิจกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ด้านจริยธรรม การกุศลและสังคม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค องค์กรแสวงผลกาไร และ
ไม่แสวงหาผลกาไร การจัดการสื่อ
การจัดการตราสินค้าและการสร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรม
ทางการตลาดด้านจริยธรรม การ
กุศลและสังคม
Principle of cause related
marketing, creating marketing
activities for charity and society to
satisfy customers, consumer
behavior in ethical, charitable, social
aspects, behavioral change in
consumer, profit and non-profit
organization, media management
and brand management by
marketing activities for charity and
society
3(3-0-6)
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
หลักการ ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดเล็กกับความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่า

สาระที่
ปรับปรุง
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128427

design process, packaging
material selection
การตลาดอิงการกุศล
Cause related marketing
หลักการและความสาคัญของ
การตลาดอิงการกุศล การ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
สาหรับการกุศลและสังคมเพื่อ
ตอบสนองผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในด้านจริยธรรม การกุศล
และสังคม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กร
แสวงผลกาไร และไม่แสวงหาผล
กาไร การจัดการสื่อ การจัดการ
ตราสินค้าและการสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรมทาง
การตลาดด้านจริยธรรม การกุศล
และสังคม
Principle and importance of
cause related marketing, creating
marketing activities for charity and
society to satisfy customers,
consumer behavior in ethical,
charitable and social aspects,
behavioral change of consumer,
profit and non-profit organization,
media management and brand
management by marketing
activities for charity and society
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
หลักการ ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดเล็กกับ
ความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม
ชุมชน ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน

3(2-2-5)

คงเดิม

3(2-2-5)

ปรับหน่วย
กิต
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ของตลาดสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทาง
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาด
พลังงานทดแทน การวิจัยทาง
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืนของธุรกิจ
Principles, significances,
objectives of green marketing and
sustainable business, development
of sustainable business,
environmental responsibility in
supply chain, green packaging,
small business with environmental
responsibility, collaboration between
community and business, green
marketing values and behavior,
renewable energy marketing,
marketing research on environment
and sustainable business

128428

การตลาดระดับโลก
Global Marketing
ความสาคัญของการตลาด
ระหว่างประเทศและการตลาดระดับ
โลก มุมมองและองค์ประกอบของ
การตลาดระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
โครงสร้างและการดาเนินงานของ
องค์กรระหว่างประเทศ การวิจัย
ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศด้านการ
บริหารผลิตภัณฑ์และราคา การ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศ
การวางแผนการใช้ส่วนประสม
การตลาดระหว่างประเทศ การ
ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชน
Significances of international
market and global market,

สาระที่
ปรับปรุง

คุณค่าของตลาดสิง่ แวดล้อม
พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การตลาดพลังงาน
ทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและความยัง่ ยืนของ
ธุรกิจ
Principles, significances,
objectives of green marketing and
sustainable business, development
of sustainable business,
environmental responsibility in
supply chain, green packaging,
small business with environmental
responsibility, collaboration
between community and business,
green marketing values and
behavior, renewable energy
marketing, marketing research on
environment and sustainable
business
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
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international marketing aspects and
environment, economic association
among groups of countries,
international organization’s structure
and operation, international
marketing research, international
marketing strategies in product and
price, sales promotion in
international market, global market
entry strategies, planning of global
marketing mix, trade promotion
activities of private and government
sectors
128330

การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing
ภาพรวมของกิจกรรมและการ
เป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด
รูปแบบของกิจกรรมของบริษัท กล
ยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การ
สร้างความสนใจแก่ลกู ค้า การ
ออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการมี
ส่วนร่วม การวางแผนการประชุม
และการจัดกิจกรรมเสมือนจริง ทาง
การตลาด
Overview of events and
sponsorship marketing, types of
company events, event marketing
strategy framework, publicity
stunts, designing and improving
the attendee experience, types of
marketing engagement, virtual
meetings and events planning

3(2-2-5)

วิชาใหม่

128336

การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
Marketing for Food Industry
คานิยามและแนวคิดทางการ
ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
ความสาคัญของกระบวนการแปร
รูปอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน

3(2-2-5)

วิชาใหม่
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128338

128430

อุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์
และการวางแผนทางการตลาด
อุตสาดหกรรมอาหาร พฤติกรรม
การบริโภคกับอุตสาหกรรมอาหาร
การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
Definitions and knowledge of
food industry marketing,
importance of food processing,
supply chain of food industry,
analysing and planning of food
industry marketing, consumer
behaviour of food industry,
consumer buying decision
การตลาดออนไลน์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Online Marketing for Local
Product
การพัฒนารูปแบบและ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การวางแผนและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การกาหนด
กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การเลือก
ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์
การสร้างภาพนิ่งและวิดีโอสาหรับ
สื่อออนไลน์ การวัดผลและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
Local product types and
attibutes development, creating
value added for local product,
local product planning and
management, competitive strategy
formulation, selecting online
distribution channel, creating
display and video for online
media, measurement and
optimization
การบริหารการตลาดสินค้า
ออนไลน์

3(2-2-5)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

วิชาใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

Digital Marketplace
Management
การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์
องค์ประกอบของตลาดออนไลน์ของ
องค์กร การสร้างแผนที่ตลาด
ออนไลน์ เครื่องมือสาหรับการ
ประเมินตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์
อุปสงค์ดิจทิ ัลและผลกระทบสาหรับ
การวางแผนการตลาด ตัวกลาง
การตลาดออนไลน์ การหาข้อมูล
ผู้บริโภคเชิงลึก การใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
การสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อเร่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การค้นหาความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและการ
ค้นหาโอกาสทางการตลาดสาหรับ
การตัดสินใจด้านธุรกิจ
Online marketplace analysis,
elements of an organization’s
online marketplace, online
marketplace mapping, tools for
assessing digital marketplace,
digital demand analysis and
implications for marketing
planning, online marketing
intermediaries, capturing the
consumer insights, use of big data
from web analytics, social media
monitoring, creation of insights for
speeding up product development,
finding competitive edge and
uncover marketing opportunities
for business decision making
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
128xxx การฝึกงาน
6
หน่วยกิต
Professional Training

วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
128xxx การฝึกงาน
6
หน่วยกิต
Professional Training

คงเดิม
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดใน
สถานประกอบการของเอกชน
Training, learning, gaining
experience, improving working skills
in marketing in private enterprises

128xxx

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะด้านการ
จัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับ
ระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ
การบริหารผล ประกอบการของร้าน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ
การบริหารจัดการงานทรัพยากร
บุคคลภายในร้าน การจัดการข้อมูล
ของพนักงาน การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการทางานของพนักงาน ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน
ประกอบการของเอกชน โดยมีการ
บูรณาการองค์ความรูต้ ่าง ๆ ที่เรียน
มาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก
ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการ
ทาโครงงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Working, learning, gaining
experience, improving working skills
in management of information
systems connected to central
systems and branches, shop
performance management to meet
the business goals, human resource
management, employee information
management promotion and
development of employee
competency in marketing in private

สาระที่
ปรับปรุง
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาด
ในสถานประกอบการของเอกชน
Training, learning, gaining
experience, improving working
skills in marketing in private
enterprises

6
หน่วยกิต

128xxx

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะด้านการ
จัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อ
กับระบบส่วนกลางและร้านสาขา
ต่าง ๆ การบริหารผล ประกอบการ
ของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
ธุรกิจ การบริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคลภายในร้าน การ
จัดการข้อมูลของพนักงาน การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ทางานของพนักงาน ในงานที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน
ประกอบการของเอกชน โดยมีการ
บูรณาการองค์ความรูต้ ่าง ๆ ที่เรียน
มาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก
ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการ
ทาโครงงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Working, learning, gaining
experience, improving working
skills in management of
information systems connected to
central systems and branches,
shop performance management to
meet the business goals, human
resource management, employee
information management
promotion and development of

6
หน่วยกิต

คงเดิม
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enterprises by integration body of
knowledge both form theoretically
and operationally, project work
related to modern business
management

employee competency in
marketing in private enterprises
by integration body of knowledge
both form theoretically and
operationally, project work relating
to modern business management
การศึกษาอิสระ
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอและอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการตลาด
Studying, collecting data,
researching, analyzing, report
writing, presenting and discussion
in marketing topics

การศึกษาอิสระ
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการตลาด
Studying, collecting data,
researching, analyzing, report
writing, presenting and discussion in
marketing topics

6
หน่วยกิต

128xxx

สาระที่
ปรับปรุง

6
หน่วยกิต

คงเดิม
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001111
005171
005173
005172
126100
128121

004xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวติ
Life Skills
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล
สาหรับการตลาด
Ethics and Good Governance for
Marketing
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course

3(3-0-6)

001102

3(2-2-5)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

126100

เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics

3(3-0-6)

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
128110 หลักการตลาด
Principles of Marketing
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(x-x-x)
004101

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001103
001112
*003134
*003136
122131
124151
128120

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
หลักการจัดการ
Principles of Management
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

001101

3(3-0-6)

001103

3(2-2-5)

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

122120

หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)

124132

การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Consumer Behavior
การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing
รวม

3(2-2-5)

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

128112

* ให้นิสติ เลือกเพียง 1 วิชา

3(2-2-5)

3(3-0-6)

128111

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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100004
121211
128221
221110

247241
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Consumer Behavior
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทาง
ธุรกิจ Fundamental Information
Technology in Business
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(2-2-5)

121101

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
128220 การวิเคราะห์ทางการตลาด
Marketing Analytics
128221 การใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจทิ ัลเพื่อ
การตัดสินใจ
Digital Marketing Tools for Decision
Making
18 หน่วยกิต
รวม

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

18 หน่วยกิต

133

122220

122410
128222
146271

00xxxx
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations
Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การตัดสินใจทางการตลาด
Marketing Decision Making
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1
English for Business Communication I
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Administration
128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้า
ดิจิทัล
Digital Ditribution Chanel
Administration
128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Promotion Administration
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
18 หน่วยกิต
รวม

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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128321
128322
128323
128XXX
128XXX
XXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing Administration
การบริหารช่องทางทางการตลาด
Marketing Channel Administration
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
Promotion Administration
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

128XXX

3(x-x-x)

128XXX

3(x-x-x)

การบริหารการค้าปลีก
Retail Administration
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การตลาดเชิงปริมาณ
Quantitative Marketing
นวัตกรรมการตลาดบริการ
ดิจิทัล
Digital Service Innovation
Marketing
รวม

3(2-2-5)

3(x-x-x)

3(x-x-x)
128320
128321
128322
128323

รวม

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

18 หน่วยกิต

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

18 หน่วยกิต
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128324
128325
128330
146371

128XXX
128XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing
การตลาดบริการ
Service Marketing
กลยุทธ์ทางการตลาด
Marketing Strategies
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2
English for Business
Communication II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)

128XXX

3(x-x-x)

128XXX
128324
128325

128326
xxxxxx
รวม

18 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
กลยุทธ์การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Strategy
การออกแบบเนือ้ หาการตลาด
ดิจิทัล
Digital Marketing Content
Design
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Data-Driven Marketing
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
128420
128421
128423
128424
128XXX
XXXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การจัดการการตลาด
Marketing Management
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entrepreneurs in Digital Era

3(2-2-5)

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

128421

1(0-3-2)

128422

3(x-x-x)

128XXX

3(x-x-x)

XXXXXX

13 หน่วยกิต

การจัดการการตลาด
Marketing Management
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต
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128491
128492
128493

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

6 หน่วยกิต

128440

6 หน่วยกิต

128441

6 หน่วยกิต

128442

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training หรือ
สหกิจศึกษา
Co-operative Education หรือ
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

139

140

141

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 17.00-20.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
2 ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์
3 ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
3 นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์
4 ผศ.ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์
5 นายบุรินทร์ กลีบเมฆ
6 นายพสุ
วุฒินันท์
7 นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 17.00-20.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
- ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อ ง เสนอเพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564
คณะกรรมการฯได้พิจารณาตามประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 เสนอให้มีการพิจารณาปรับชื่อสาขาวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาด
และตลาดแรงงาน
ประธานชี้แจงว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
รวมไปถึ งวิก ฤตต่างๆที่เ กิ ด ขึ้น หลั ก สู ตรจาเป็นต้องมีก ารพัฒ นาให้สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทาให้การดาเนินธุรกิจ
เข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เกิดอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมากขึ้น เพื่อให้หลักสูตรเป็น
แนวทางผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และอัตลักษณ์ของ
นักการตลาดในยุคดิจิทัล
มติที่ประชุม เห็นชอบ และสมควรปรับชื่อสาขาวิชาและปริญญา เป็นสาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล โดย
ใช้ชื่อปริญ ญา บริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิ ช าการตลาดดิ จิทัล Bachelor of Business Administration
(Digital Marketing)
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4.2 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ดังต่อไปนี้
4.2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
- ควรเพิ่ ม หรื อ ปรั บ เนื้ อ หา การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค ,เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- เหตุ ผ ลเพราะ การตลาดในยุ ค ปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงบ่อย และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เป็นทฤษฎีใหม่
ด้านการตลาด ที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
4.2.2 การตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Making)
- ควรเพิ่มหรือปรับเนื้อหา วิธีการตั้งราคา การวัดผลกลยุทธ์ทางการตลาด
การวิ เ คราะห์ ค วามชอบและความเอนเอี ย งที่ จ ะชอบ การตั ด สิ น ใจโดย
กระบวนการวิเคราะหตามลาดับชั้น
- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ในการคานวณ และไม่ทับ
ซ้อนกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร
4.2.3 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา(Product and Pricing Administration)
- ควรเพิ่ม หรือ ปรับ เนื้อ หา การบริหารสินค้าในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านราคา นโยบายใน
การกาหนดราคา
- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับชื่อรายวิชาและหลักสูตรบัณฑิตพรีเมียมฯ CP All
4.2.4 การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy)
- ควรเพิ่มหรือปรับเนื้อหา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแข่งขัน
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์
- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ในการคานวณ และไม่ทับ
ซ้อนกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร
4.2.5 การบริหารการขาย(Sales Administration)
- ควรเพิ่มหรือปรับเนื้อหา หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย
การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขาย
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- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับชื่อรายวิชาและหลักสูตรบัณฑิตพรีเมียมฯ CP All
4.2.6 การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละการตลาดสั ม พั น ธภาพ (Customer
Experience Management and Relationship Marketing)
- ควรเพิ่มหรือปรับเนื้อหา การบริหารจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า
- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มากยิ่งขึน้
4.2.7 ระเบียบวิธีวจิ ัย(Research Methodology)
- ควรเพิ่ ม หรื อ ปรั บ เนื้ อ หา การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ เ ฉพาะที่ ใ ช้ ใ นเชิ ง
การตลาดที่เข้มข้นขึน้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาการปรับ เปลี่ยนชื่อวิชา เพื่อ ให้มุ่ งเน้นถึงการ
ปฏิบัติและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาชาวิชา ในรายวิชาดังต่อไปนี้
4.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)
4.3.2 การตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Making)
4.3.2 การบริหารชองทางทางการตลาด (Marketing Channel Administration)
4.3.3 การตลาดบริการ (Service Marketing)
4.3.4 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
4.3.5 ผู ประกอบการและการพั ฒ นาธุ ร กิ จ (Entrepreneurship and Business
Development)
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาชาวิชา
4.4 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมเข้าในหลักสูตร
4.4.1 การวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analytics)
- กลุ่มวิชา วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพเฉพาะ
- เหตุผลเพราะ พื้นฐานวิชาชีพด้านการตลาดในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก าร วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ความสัมพันธ์มากยิ่งขึน้
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4.4.2 การบริหารการกระจายสินค้าสาหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Distribution
Chanel Administration)
- กลุ่มวิชา เอกบังคับ
- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายสินค้าหรือช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้า ในยุคดิจทิ ัลได้เปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมมาก
4.4.3 นวั ต กรรมการตลาดบริ ก ารดิ จิ ทั ล (Digital Service Innovation
Marketing)
- กลุ่มวิชา เอกบังคับ
- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจบริการใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายในยุค
ดิจทิ ัล พฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์การบริการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
4.4.4 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Entreprenuership in Digital Era)
- กลุ่มวิชา เอกบังคับ
- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบ
ธุ รกิ จใหม่ ที่มุ้งเน้นความส าคั ญ ไปที่ก ารวางแผนโมเดลธุ รกิ จ การมองหา
โอกาสใหม่ ใ นการลงทุน การบริ ห ารเงิ น ทุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งในการ
ดาเนินธุรกิจในยุคดิจทิ ัลและการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของธุรกิจ
4.4.5 การออกแบบเนื้อหาการตลาดดิจทิ ัล (Digital Marketing Content
Design)
- กลุ่มวิชา เอกบังคับ
- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับการตลาดในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนคน
ที่ ไ ม่ รู้ จั ก ให้ เ ป็ น ลู ก ค้ า ผ่ า นการสื่ อ สารด้ ว ยเนื้ อ หาทางการตลาดบนโลก
ออนไลน์ ในแต่ละเส้นทางการเดินทางลูกค้า
4.4.6 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
- กลุ่มวิชา เอกเลือก
- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ที่ระบุว่า
การตลาดเชิงกิจกรรมนั้นมีความจาเป็นในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่
ลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญต่อการสร้างแบรนด์และความจงรักภักดีของลูกค้า
4 . 4 . 7 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ต ล า ด สิ น ค้ า อ อ น ไ ล น์ ( Digital Marketplace
Management)
- กลุ่มวิชา เอกเลือก
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- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลั กสูตร ที่ระบุว่า
ตลาดใหม่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มใหม่ที่นอกเหนือจากการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ เว็บตัวกลาง แอพพลิเคชั่นต่างๆ
4.4.8 การตลาดเชิงปริมาณ (Quantitative Marketing)
- กลุ่มวิชา เอกเลือก
- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ที่ระบุว่า
การตลาดยุ ค ดิ จิ ทั ล มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ท างการตลาดเพื่ อ
วิเ คราะห์ข้อมูล การตลาดเชิงปริม าณ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ และการ
นาเสนอข้อมูล
4.4.9 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร (Marketing for Food Industry)
- กลุ่มวิชา เอกเลือก
- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
ที่บัณฑิตหลายคนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
4.4.10 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Marketing Strategy)
- กลุ่มวิชา เอกเลือก
- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการทา
การตลาดผ่ า นเครื่ อ งมื อ ค้ น หาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต การตลาดแบบติ ด ตาม
เครื่องมือตรวจสอบคาค้นหาของกูเกิล้ การวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิ ัล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะดังนี้
- ให้เพิ่มเรื่องของ Personal Brand strategy การใช้บุคคลในการนาเสนอแบรนด์ จิตวิทยา
ในการนาเสนอ การการเล่าเรื่องสินค้า การเจรจาต่อรองราคา )trade discount (
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแยกออกจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพดี เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นการแบ่ง
ระดั บ ความส าคั ญ ของรายวิชาที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิเ คราะห์ท างการตลาด และ
การตลาดดิจทิ ัล เป็นวิชาที่สาคัญในยุคปัจจุบัน
- อยากให้วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพลึกขึน้ เพื่อให้เข้าใจบริบททางธุรกิจในภาพใหญ่
- ไม่มกี ารเรียนสถิติธุรกิจเพื่อนาไปต่อยอดในการวิจัยการตลาด
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- ขาดรายวิชาในภาพใหญ่ เช่นบริการกลยุทธ์ การบริหารกระบวนการ อยากให้มีความลึก
บนความกว้าง
- มีเนือ้ หาที่มคี วามทับซ้อนกันในหลายวิชาเอก
- สร้างความเชื่อมโยงการเรียนกับการนาไปใช้จริง Active learning workshop ให้นักศึกษา
ลงไปทาจริงกับชุมชน
- การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีความสาคัญมากในปัจจุบัน การเรียนที่มุ่งเน้นปฏิบัติ
และนาผลงานไปใช้จริง
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยทางสาขาจะกลับไปพิจารณาเพื่อแกไขตามขอเสนอแนะตอไป
ปิดประชุมเวลา 20.30 น.

(นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์)
ผูบ้ ันทึกการประชุม

(นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์)
ผูต้ รวจ/รับรองรายงานการประชุม

149

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

150
ประวัติ
ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์
KITTISAK SREPIROTE, Ph.D.
ดร. กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์
35705013XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
091 851 2818
kittisak.sr@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2562
Doctor of Philosophy (Management and Business-Marketing)
Aberystwyth University, UK
พ.ศ. 2552
Master of Business Administration (Marketing)
Cardiff Metropolitan University, UK
พ.ศ. 2546
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
ชาญชัย พรมมิ กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ และชนิตาภา เทพวงศ์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมจากมุมมองนักท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา. รายงานการ
ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 7), 7 กุมภาพันธ์
2563, หน้า 77-90. เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

151
ประวัติ
ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
Tanyatip Kharuhayothin, Ph.D.
ดร. ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
15601000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
098-5393909
tanyatip.kh@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
Doctor of Philosophy (Management and Business-Marketing)
University of Manchester, UK
พ.ศ. 2556
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ)
(นานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) (นานาชาติ)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
วรัญญา ไชยทารินทร์ และธัญทิพย์ คฤหโยธิน (2562). หนีส้ ินในระบบของครัวเรือนเกษตรกร จังหวัด
พะเยา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 7(3), กันยายน-ธันวาคม 2562, หน้า
283 -294.

152
ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร
พงศ์, ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขียวคา. (2562). ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มผี ล
ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด ในจังหวัด
พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307).
Kharuhayothin, T. and Kerrane, B. (2018). “Learning from the past? An exploratory study of
familial food socialization processes using the lens of emotional reflexivity”, European
Journal of Marketing, 52(12), 12 November 2018, pp. 2312-2333.
Tanyatip Kharuhayothin. (2019). A Behavioural Study of Functional Food Consumption in
Contemporary Thailand, Chiaranai Bejra: A Collection of Preliminary Research Papers by
Participants in the TRF’s Multi-Mentoring System Training Project (Concentration:
Humanities, Social Sciences, and Arts), July 2018 – June 2019, Bangkok: Thailand
Science Research and Innovation. pp. 275-310.

153
ประวัติ
นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
Mr. Kamolpong Ratanasanguanvongs
นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
31009047XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
091 851 2818
kamolpong.ratana@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
วีระพงษ์ กิตติวงศ์ และกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้แนวคิดการ
ประเมินชุมชนแบบมีสว่ นร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพสานเข่งปลาทูบ้านสันจกปก
จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(4), กรกฎาคม-สิงหาคม 2561, 306330.
ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร
พงศ์, ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขียวคา. (2562). ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มผี ล
ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด ในจังหวัด
พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

154
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307).
กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส์ คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง
การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอดอกคาใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หน้า
1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

155
ประวัติ
นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์
Mr. Khaniss Khanissarapornphong
นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์
31009000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
082-0281065
payramin@yahoo.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร
พงศ์, ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขียวคา. (2562). ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มผี ล
ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด ในจังหวัด
พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307).

156
กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส์ คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง
การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอดอกคาใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หน้า
1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

157
ประวัติ
นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์
Mr. Burin Buntavong
นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์
55699900XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
081-3006789
burintue@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
Master of Business Administration (International Business)
Johnson & Wales University, USA
พ.ศ. 2538
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร
พงศ์, ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขียวคา. (2562). ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่มผี ล
ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด ในจังหวัด
พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307).

158
กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส์ คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง
การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอดอกคาใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หน้า
1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

159

ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

177
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัล
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นายกิตติศักดิ์
ศรีไพโรจน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

35705013XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Management and Business Marketing
Marketing

M.B.A.

2*

นางสาวธัญทิพย์
คฤหโยธิน

15601000XXXXX

อาจารย์

ศ.บ.
Ph.D.

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
M.B.A.

การเงินและการธนาคาร
Management and Business Marketing
การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
การจัดการการสื่อสาร
(นานาชาติ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
การตลาด
การตลาด
International Business

บธ.บ.

การตลาด

บธ.ม.
นศ.บ.
3*

4*
5*

นายกมลพงศ์
รัตนสงวนวงศ์
นายคณิสส์
คณิสราพรพงศ์
นายบุรินทร์
บัณฑะวงศ์

31009047XXXXX

31009000XXXXX
55699900XXXXX

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

วท.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Aberystwyth University, UK
Cardiff Metropolitan
University, UK
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Manchester,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี
2564
450

2565
450

2566
450

2567
450

2568
450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Johnson & Wales University,
USA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

160

168

