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คณะ/วิทยาลัย    คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  :    0207 

 ภาษาไทย    :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

 ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาดดิจทิัล) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     บธ.บ. (การตลาดดิจทิัล) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Business Administration  

            (Digital Marketing) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.B.A. (Digital Marketing) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 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 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาดดิจทิัล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564  

    เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

  6.3  คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที ่11/2563 วันที ่19 ตุลาคม 2563 

  6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที ่30 ตุลาคม 2563             

  6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  วันที่ 31 ตุลาคม 

2563 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                   

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักการตลาดดิจทิัล 

 8.2 ผูจ้ัดการโซเชยีลมีเดีย 

 8.3 นักสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หา 

 8.4 ผูเ้ชี่ยวชาญการตลาดทางด้านเครื่องมอืค้นหา (SEO & SEM) 

 8.5 นักวางแผนโฆษณาดิจทิัล 
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 8.6 นักวิจัยทางการตลาด 

 8.7  นักวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด 

 8.8  ที่ปรึกษาทางการตลาด 

 8.9  ผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด 

 8.10 ผูบ้ริหารผลิตภัณฑ์ 

 8.11  ผูบ้ริหารรตราผลิตภัณฑ์ 

 8.12  เจ้าของธุรกิจหรอืผูป้ระกอบการธุรกิจ 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายกติติศักดิ์ ศรีไพโรจน ์ 35705013XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

ศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

Marketing 

 

การเงินและการธนาคาร 

Aberystwyth University, UK 

 

Cardiff Metropolitan University, 

UK 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2562 

 

2552 

 

2546 

2 นางสาวธัญทิพย ์คฤหโยธิน 15601000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

นศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

การตลาดและการเป็น

ผู้ประกอบการ (นานาชาต)ิ 

การจัดการการสื่อสาร 

(นานาชาต)ิ (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

University of Manchester, UK 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2561 

 

2556 

 

2551 

3 นายกมลพงศ ์รัตนสงวนวงศ์ 31009047XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

บธ.บ. 

อนิเทอร์เน็ตและพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ 

การตลาด 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

2545 

 

2542 

4 นายคณสิส ์คณสิราพรพงศ์ 31009000XXXXX อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

2544 

2540 

5 นายบุรินทร์ บัณฑะวงศ์ 55699900XXXXX อาจารย์ M.B.A. 

 

บธ.บ. 

International Business  

 

การตลาด 

Johnson & Wales University, 

USA 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

2540 

 

2538 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากผลกระทบจากภาวะกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

การค้าโลกและธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ท าให้การส่งออกของไทยลดลงจากที่คาดว่าจะ

ขยายตัว ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานในประเทศ จนท าให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพ 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

หลังมีการบรรจุข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นทางการ จึงคาดว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและปริมาณ

การค้าโลกและประเทศไทยในระยะตอ่ไปจะปรับตัวดีขึ้น 

 อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาต่อจากนีม้ีแนวโน้มต่ ากว่ากรอบเป้าหมาย ตามแรงดันด้านอุปสงค์ที่ยัง

อยู่ในระดับต่ ารวมถึงอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่มีแนวโน้มปรับลดลงจากการระบาดของไววัสโควิด-

19 แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าแรงขึ้นต่ าที่ปรับเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ

หมวดอาหารสดที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้วที่ท าให้ราสินค้าเกษตรสูงขึ้น 

 ความเสี่ยงซึ่งอาจท าให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ ามีปัจจัยที่ส าคัญคือ การระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ที่อาจลุกลามและส่งผลกระทบมากกว่าที่ประเมินไว้  นอกจากนี้การพัฒนาของภาวะ

การค้าและการลงทุนโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่

ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และการลงทุนในโครงการต่างๆอาจได้รับผลกระทบจากปัญหา

เสถียรภาพทางการเมอืง และปัจจัยสุดท้ายของการพัฒนาการของตลาดแรงงานและรายได้ตอ่ครัวเรือน

ที่อาจใชเ้วลาการฟื้นตัวนานกว่าปรกติ ถึงแม้วา่การส่งออกจะฟื้นตัว เนื่องการน าเทคโนโลยีมาช่วยท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น รวมถึงปัญหาภัยแล้วที่อาจส่งผล

กระทบต่อรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร 

 โดยสรุป เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเติบโตต่ ากว่าศักยภาพโดยมีปัจจัยในด้านลบที่ส าคัญ

คือ การระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง 

เช่น ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก ปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้ของ

ประชาชน รวมถึงปัญหาหนีค้รัวเรือน ดังนัน้ การจะแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจขยายตัวคงไม่สามารถท าได้ใน

ระยะสั้น ปัญหาเชิงโครงสรา้งต้องอาศัยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสามารถในการ

แขง่ขัน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้ธุรกิจ องค์กร และนักการตลาดต้อง

เปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการตลาด ซึ่งแนวคิดด้านการตลาดต้องปรับความคิดและทัศนคติให้ทันกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไป 
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พฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยน ซึ่งท าให้การวิเคราะห์และการวางแผนดานการตลาดต้องเปลี่ยน

ตามไปด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การตลาดได้เปลี่ยนจากการยึดตัวผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง มา

เป็นการให้ความส าคัญกับผู้บริโภค แต่ปัจจุบันการตลาดก าลังปรับตัวอีกครั้งตามพลวัตใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ในสภาวะแวดล้อม ธุรกิจหลายแห่งให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ มากขึ้นนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์และ

ผู้บริโภค เช่น ปัญหาด้านมนุษยชาติ ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ธุรกิจ

เปลี่ยนผ่านจากการยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มาสู่การให้ความส าคัญต่อมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม 

การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และก าไรของธุรกิจต้องสมดุลกับความรับผิดชอบที่มีต่อ

สังคมด้วย 

 การพัฒนาหลักสูตรจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ประเทศต่างก็มุ่งที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของ

ตัวเอง เพื่อยกระดับกับการด าเนินงานของภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่มีอยู่ต่างก็แข่งขันเพื่อสร้างยอดขาย

ให้กับธุรกิจ ผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค การปรับตัวและ

ความรู้ทางการตลาด การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันกับแนวโน้ม

ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการตลาดในปัจจุบันในการสร้างยอดขายหรือการขยายตัวของ

ธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการตลาดเป็นตัวน า ดังนั้นธุรกิจต่างก็ให้ความส าคัญกับการตลาดเพราะจะ

ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ท าให้การผลิตบุคลากรเฉพาะด้านที่มีองค์ความรู้ทางการตลาด

อย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การผลิตทรัพยากร

บุคคลในด้านนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ

การตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านธุรกิจของโลกปัจจุบัน 

 11.2 สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่  

(New Normal) 

 ที่ผ่านมาโลกได้เผชิญภาวะวิกฤตมาแล้วหลายครั้ง ทั้งวิกฤตการเงินในเอเชียเมื่อปี 1997 และ

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ในปี 2008 รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสซาร์ส เมอร์ส ไข้หวัดหมู อีโบล่า และ

ภัยธรรมชาติอย่างสึนามิ ซึ่งเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบวงกว้าง มาถึงปัจจุบันที่โควิด–19 ก าลังเป็นโรค

อุบัติใหม่ ที่มีผลทั้งด้านสุขอนามัยของมนุษย์ สังคม และสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด–

19 ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้คนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล ซึ่งน ามาสู่การป้องกันสุขภาพ

อนามัย และก่อให้เกิดการท างานแบบ Work From Home รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่มีการปรับบริการรับ

ความต้องการ เหล่านี้ก าลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตและอาจเกิดเป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่  (New 

Normal) ที่เปลี่ยนวิถีชีวิต การท างาน ธุรกิจต่าง ๆ จะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันได้แก่ รูปแบบภูมิ

รัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่มีประเทศจีนเป็นศูนย์กลางจะเด่นชัดมากขึ้น  วิกฤต โควิด–19 ที่เกิดขึ้น 

เนื่องจาก จีนสามารถเข้าสู่ระยะฟื้นฟูได้รวดเร็ว และจีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากพอที่จะพึ่งพาการ

บริโภคภายในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นสังคมเริ่มเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริโภคเริ่มเปิดรับ
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นมากขึ้น เช่น การใช้งานระบบประชุมออนไลน์ 

การใช้เงินดิจิทัล การชมภาพยนต์ออนไลน์ สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าสู่

สังคมดิจิทัลเร็วขึน้อย่างมาก  

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวท าให้นักตลาดต้องท าความเข้าใจ วิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้ง ทั้งการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบ

แผนการตลาดเพื่อเขา้ถึงผู้บริโภคได้อย่างลกึซึง้และเหมาะสม (Customer Insight)  

 การวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ความ

รู้สึกนีกคิดของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ (Marketing Segmentation) ซึ่งส่งผลให้เกิดรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) ของผู้บริโภค ดังนั้นหลักสูตรจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ในยุคสังคมแบบดิจิทัลและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีนักตลาดมืออาชีพที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนให้

การเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวติวิถีใหม่ของประเทศไทย 

 จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาการตลาดยุคใหม่ 

เพื่อผลิตบุคคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานสากลในอนาคต เนื่องจากประเทศ

ไทยต้องเผชิญกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านวิถีการด าเนินชีวิต และแนวคิด

เศรษฐกิจยุคใหม ่กับแนวคิดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมเศรษฐกิจ

ที่ใหญ่ขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของสินค้าหรือ

บริการ การรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจ   การศึกษา

การตลาดยุคใหม่จึงเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดแบบใหม่ ที่ไม่ได้

จ ากัดอยู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่อย่างเดียว 

แต่ยังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิต การเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

สมัยใหม่ให้เหมาะสม รวมไปถึงการที่ตราสินค้าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลาย เช่น 

ความยากจน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โดยการสร้างกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็น

การตลาดแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กรที่ส่งผลไปถึงพนักงานในองค์กร สังคมและคู่ค้าทาง

ธุรกิจด้วย 

 11.3 สถานการณ์หรอืการพัฒนาของเทคโนโลยี 

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาเกิดขึ้นจึงท าให้ไม่จ าเป็นจะต้องท ากิจกรรมทางการ

ตลาดด้วยตัวเองทั้งหมด รวมไปถึงนักการตลาดและผู้บริโภค นักการตลาดและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง

ซึ่งกันและกันได้อย่างอย่างดายด้วยการอาศัยเทคโนโลยี  ข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เคยเป็นแบบ

ดั้งเดิม เช่น การบันทึกลงในกระดาษหรือแฟ้ม ก็จะสามารถรวบรวมและปรับใช้ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี 
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และสามารถแปลงการตลาดแบบเดิมให้เข้าไปสู่การตลาดแบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่เติบโตมากขึ้นท าให้

เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย รวมถึงเทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Marketing Technology ที่จะเข้ามา

ช่วยให้ประสบการณ์ในการซื้อขายและการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับธุรกิจของคุณนั้นดียิ่งขึ้น นักการ

ตลาดสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการตลาดให้ง่ายและสะดวก สามารถเข้าถึงลูกค้าและช่วย

รักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจคุณได้นานกว่าเดิม ทั้งยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาดในแต่ละ

แผนงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เกิดความท้าทายในธุรกิจจากการที่เทคโนโลยี  เข้ามาแทนที่

วิธีการด าเนินงานทางการตลาดทั้งการศึกษาข้อมูลผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

รวมถึงการวางแผนการตลาด ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองความคิด และความเชื่อของ

ผูบ้ริโภคในยุคสมัยใหมน่ี้ 

เทคโนโลยียังเป็นโอกาสในการขายที่ช่วยให้ตราสินค้าใกล้ชิดผู้บริโภคและยังเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจและทรัพยากรใหก้ับนักการตลาดที่มคีวามเข้าใจ และมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 

ในมุมของผู้บริโภค การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ไม่ได้เป็นเส้นตรงอีกต่อไป และ

ลูกค้ามีความคิดที่ซับซ้อนขึ้น ในการตัดสินใจและมีทางเลือกที่ชัดเจนในการซื้อสนิค้า 

การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล นักการตลาดจะต้องมองภาพรวมของชีวิตผู้บริโภค ใน

รูปแบบ Customer Journey Ecosystem ที่นัการตลาดจะต้องเข้าใจทุกขั้นตอนของความต้องการ ผ่าน

ช่องทางตา่งๆ ที่ซับซ้อนขึ้น 

แม้นักการตลาดจะมีเครื่องมือการตลาดใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากมาย รวมถึง 5G 

ที่ก าลังจะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบ แตห่ัวใจหลักของการท าตลาดยังคงต้องอยู่บนพืน้ฐานการวางต าแหน่ง

ทางการตลาดและกลยุทธ์เป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนนี้เอง จะ

ท าให้นักการตลาด สามารถน าเอาทรัพยากร และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้การวางกลยุทธ์การตลาด แม้จะอยู่บนพื้นฐาน 4P แต่ก็เป็น 4P 

ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะผลิตภัณฑ์ (P-Product) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีท าใหเ้กิด

สินค้าและบริการใหม่ๆ ราคา (P-Price) ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบราคาจากร้านค้าต่างๆ ได้ทั่วโลก 

และผู้บริโภคมีความต้องการที่จะจ่ายสินค้าเฉพาะที่ใช้ ช่องทางการตลาด (P-Place) ตัวกลางในการ

จ าหน่ายสินค้าได้เปลี่ยนไปสู่ Market Place การสื่อสารการตลาด (P-Promotion) จากการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ลด แลก แจก แถม เป็นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า นักการตลาดไม่ได้มองดิจิทัลแค่สื่อ 

แต่เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลเข้าถึงผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องท าความเข้าใจกับ Customer Journey 

มาใช้ในการสื่อสาร และการใชด้ิจทิัลต้องใช้ใหถู้กวิธีและไม่ใช่ใช้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น 
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ในมุมของผู้บริโภค เทคโนโลยีท าให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ (Customer Experience) 

และมีความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากตราสินค้า ซึ่งประสบการณ์นี้ไม่ได้แยกเฉพาะ

ออนไลน์และออฟไลน์ แตเ่ป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

การวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อให้ด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่

ต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สะดวกขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

นักการตลาดมืออาชีพที่มีความเข้าใจถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะมีส่วนช่วยในวิเคราะห์และการ

ออกแบบเครื่องมือทางดิจิทัล ให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาทางธุรกิจ 

จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาการตลาดยุคใหม่  

เพื่อผลิตบุคคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานสากลในอนาคต เนื่องจากประเทศ

ไทยต้องเผชิญกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการผลิตสื่อออนไลน์ การเลือกใช้

ช่องทางออนไลน์ และวิธีการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ อีกทั้งเทคโนโลยี

ใหม่ๆ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของการสร้างประสบการณ์ใหมท่ี่สะดวก รวดเร็ว และ

เข้าถึงได้ง่ายตรงกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภค  การศึกษาการตลาดยุคใหม่จึงเป็นการบูรณาการการ

เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  

การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม 

การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมไปถึงการที่ตราสินค้าสามารถเข้าไป

มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาทั้งหลาย เชน่ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน โดยการสร้างกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชน ปลูกฝังการอนุรักษ์

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการตลาดแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กรที่ส่งผลไปถึงพนักงานในองค์กร 

สังคมและคู่ค้าทางธุรกิจด้วย 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดตามวิวัฒนาการของธุรกิจการตลาดและเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้ง

ในและต่างประเทศ บุคลากรทางด้านการตลาดจ าเป็นต้องเข้าใจถึงการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
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ด้านต่างๆ เหล่านี้ต่อการท ากลยุทธ์ด้านการตลาด การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธุรกิจ

ต่างๆ การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ

อาชีพมคีุณธรรม จรยิธรรม การพัฒนาหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจ 

 หลักสูตรจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้หลักสูตรเป็นแนวทางผลิตบัณฑิตให้มี

คุณสมบัติสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน

และภายนอกประเทศและได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

ศักยภาพทั้งความรูเ้ชงิวิชาการ ทักษะในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหนา้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นที่

ต้องการของธุรกิจและสังคมในอนาคต ดังนัน้จงึจ าเป็นที่บุคลากรทางด้านการตลาดต้องมีความพร้อมที่

จะปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง

ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของธุรกิจการตลาดที่มีต่อสังคมและ

ประเทศชาติโดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ

วิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยด้านมุง่สูก่ารผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี เพื่อสังคมและประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.2.1  ผลติและพัฒนาบุคคลที่มคีุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้

และสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

 12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา (มคอ.)และตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา (AUN QA) 

 12.2.3 ผลติบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านการตลาด 

 12.2.4 ส่งเสริมบัณฑิตให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ทัดเทียมและสอดคล้องกับภาคธุรกิจ

 12.2.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่  จากการวิจัยด้านการตลาดที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 

 12.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากการท าวิจัยและการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการ น าองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 12.2.7 การส่งเสริมการเรียนการสอนที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึง

ผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งในแง่เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้องค์ประกอบ

ทางความรู้ที่ทันสมัยและคุม้ค่า และปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 12.2.8 การส่งเสริมบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 12.2.9 การส่งเสริมให้รู้คุณค่าของการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม  อันดีของ

ท้องถิ่น 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวน   30  หน่วยกิต 

วิชาศกึษาทั่วไป     จ านวน   30  หน่วยกิต 

 

001101  การใชภ้าษาไทย       3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 

  Ready English  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

  Step UP English 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

   

              13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            และการสื่อสาร 

 

221302  เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ    3 )5-2-2(     

 Technology for Business Applications 

 

  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

122120  หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

  Principles of Management 

 

  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 

121101  การเงนิธุรกิจ       3(2-2-5) 

  Business Finance 

 

  13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบัญชี 

 

124132      การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ      3(3-0-6) 

      Accounting for Entrepreneurship     

 

  13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

126100      เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้       3(3-0-6) 

      Introduction to Economics     

 

      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

   

128110     หลักการตลาด        3(3-0-6) 

      Principles of Marketing     

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา

ศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้   

                1) คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร โดยมี คณบดี รองคณบดีฝา่ยวิชาการเป็นที่

ปรึกษา และประธานหลักสูตร เป็นกรรมการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการ ท า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน

หลักสูตร 

                 2) ก าหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าการประสานกับคณะอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและ

ประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาหลักสูตร 

   “การตลาดดิจทิัล สร้างบุคลากรทางการตลาดเพื่อสังคมสู่สากล” 

 

 1.2 ความส าคัญ 

 ในมุมมองทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส ในสถานการณท์ี่มเีปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม 

มักจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในหลายๆด้านทั้งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสิ่งเหล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน

ประเทศไทย แต่ก าลังเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้บางอย่างลด

ความส าคัญและไม่เหมาะกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและจะหายไปในอนาคตอันใกล้ (Disruption) 

ในขณะเดียวการตลาดกับมองว่าผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่  และจะเกิด

โอกาสใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่นี้น าไปสู่

ก าลังซื้ออย่างมากมายมหาศาล โดยเฉพาะคนยุค Millenial และ Gen Z  ที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากคน

รุ่นก่อนมาก  ชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ยากต่อการเข้าถึงหรือเข้าใจในพฤติกรรม  ชอบใช้โซเชีย

ลีเดียและให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ ชอบความยุติธรรม โปร่งใส ชอบคิดวิธีการหา

เงินต้ังแตอ่ายุน้อยและใหค้วามส าคัญกับสินค้าที่ดทีี่สุด คุ้มค่าที่สุด และเหมาะสมกับตัวเองที่สุด 

 ส าหรับภาคธุรกิจที่ก าลังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนัน้ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเป็นแนวทางการขยายตัวภาคธุรกิจซึ่งให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์ต่างๆในแผนฯ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพนักงาน  ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้องค์กรธุรกิจมีความเข้มแข็งและอยู่รอด รวมถึงผลักดันธุรกิจ ให้ก้าว

ไปสู่การค้าระดับสากลและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ในสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีความ

รุนแรงขึ้น ศาสตร์ทางด้านการตลาดยิ่งมีความส าคัญในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับองค์กรธุรกิจ  และ

สามารถน าพาธุรกิจไปสู่ความเป็นผู้น า ศาสตร์ทางด้านการตลาดสามารถสร้างโอกาสจากสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง ศาสตร์ทางด้านการตลาดยังสามารถท าให้องค์กรธุรกิจด ารงอยู่รอดได้ในสถานการณ์

คับขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกคุกคามจากคู่แข่งทางตรงหรือคู่แข่งทางอ้อมก็ตาม  นอกจากนี้

การตลาดยังสามารถประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น
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ศาสตร์การตลาดจึงเป็นกระบวนการการคิด วิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และองค์กร

รวมถึงชุมชนสังคม โดยที่ผู้บริโภคก็ซาบซึง้ถึงคุณค่านั้นดว้ย 

 ส าหรับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

มีเครอืข่ายและข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในเรื่องการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ การฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น โครงการบัณฑิต 

พรีเมี่ยมร่วมกับหลายองค์กรได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เน็กซ์เทคฟีด 

จ ากัด บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด บริษัท เพนกวิน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด บริษัท อาวล์ เดย์ เฮ้าส์ 

จ ากัด (บริษัทสตาร์ทอัพ) และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนพันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์ ที่ร่วมกันก าหนดเนื้อหา ล าดับรายวิชา และกระบวนการการเรียนการสอน รวมไปถึง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร และยังมี

ศษิย์เก่าที่เป็นนักการตลาดดิจทิัลและประกอบธุรกิจด้านออนไลน์อกี 7 ราย ที่มรีายได้จากการท าธุรกิจ

ปีละ 5-25 ล้าน บาทต่อปี ที่สามารถให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อไป 

 ดังนั้น สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

เห็นถึงความส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างต้น และได้ประเมินตนเองในเรื่องของความพร้อม

และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อย่างรอบด้าน จงึได้ท าการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจทิัลขึน้ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ ให้กับบัณฑติที่เหมาะสมกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ในอนาคต โดยบัณฑิตมีเจตคติในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อวิจัย พัฒนาและส่ง

มอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสู่สั งคม  มีแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเข้าใจ

ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เกิดขึ้น และยังสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์

และออฟไลน์ สามารถวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์และน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน

ทางการตลาด อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการตลาดและการตลาดดิจิทัล

สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง 

องค์กร และสังคม 
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  1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพมี

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้านและ

สามารถรับมอืเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึน้จรงิในการท าธุรกิจได้ 

  1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีส านึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ 

  1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้

เครื่องมือดิจิทัลในการท าวิจัยทางการตลาดสามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะหผ์ลขอ้มูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้  

1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการ 

ตลาดดจิทิัล ใหม้ีมาตรฐานไม่

ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

1.1 ตดิตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอตามหลักการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. รายงานผลการประเมินความ 

พอใจการใช้บัณฑิตของผูป้ระ 

กอบการ 

2. ผู้ใชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจใน 

ด้านทักษะความสามารถในการ

ท างานของบัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 

คล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

ความตอ้งการ ทั้งทางภาคธุรกิจ

และภาคอุตสาหกรรม 

2.1 ติดตามความเปลี่ยน 

แปลงในความต้องการของ

ผูป้ระกอบการ 

2.2 เชญิผูเ้ชี่ยวชาญทั้งภาค 

รัฐและภาคเอกชนมสี่วนรว่ม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบ้ัณฑติของ

สถานประกอบการ 

2. รายงานผลการฝกึงาน 

3. ผลการประเมินกิจกรรมของ

สาขาวิชา 

3. พัฒนาการสอนของบุคลากร

ด้านการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. รายงานผลการพัฒนาทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 

2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ยื่นขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ

ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

      (ไม่ม)ี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

                 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 1 การรับเข้าศกึษา  

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

  4.1 ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

  4.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  4.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  4.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาสถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 
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 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2.4 ปญัหาของนิสิตแรกเข้า 

                2.4.1  พืน้ฐานดา้นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

                2.4.2  ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

 

           2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.4  

                2.5.1  จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

           2.5.2 จัดให้มโีครงการปรับพืน้ฐานและพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางการตลาด

ดิจทิัล 

   

 2.6  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2  100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 3   100 100 100 

ช้ันปีที่ 4    100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    100 100 
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2.7 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

780,418 

- 

 

827,243 

- 

 

876,877 

- 

 

929,490 

- 

 

985,259 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

 

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 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์                  

 

78,811 

 

83,540 

 

88,552 

 

93,865 

 

99,497 

4. งบเงินอุดหนุน 50,314 53,333 56,533 59,925 63,520 

 5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวตอ่ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

รวม 1,189,326 1,259,786 1,334,473 1,413,641 1,497,560 

 

2.8  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.9  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตร 

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 91 

   2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

   2.2  วชิาเอกบังคับ 

   2.3  วชิาเอกเลอืก 

   2.4  วชิาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน

และสหกิจศกึษา 

- 

- 

- 

- 

24 

46 

15 

6 

24 

46 

15 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกว่า 120 127 127 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 

       วิชาศึกษาทั่วไป                          จ านวน 30  หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย        3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม       3(2-2-5) 

  Ready English  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

  Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

  Step UP English 
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002201  พลเมอืงใจอาสา        3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล       3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

  Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ       3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

 

               2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า           91   หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน             24   หน่วยกิต  

121101 การเงนิธุรกิจ        3(2-2-5) 

 Business Finance 

122120 หลักการจัดการ        3(3-0-6) 

 Principles of Management 

124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ      3(3-0-6) 

 Accounting for Entrepreneurship  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

128110 หลักการตลาด        3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

128111 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(2-2-5) 

 Consumer Behavior 

128112 การตลาดดิจทิัล        3(2-2-5) 

 Digital Marketing 

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ      3 )5-2-2(      

 Technology for Business Applications 
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          2.2 วิชาเอกบังคับ    จ านวน                46  หน่วยกิต 

128220 การวิเคราะหท์างการตลาด       3(2-2-5) 

 Marketing Analytics 

128221 การใชเ้ครื่องมอืการตลาดดิจทิัลเพื่อการตัดสินใจ    3(2-2-5) 

 Digital Marketing Tools for Decision Making 

128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา      3(2-2-5) 

 Product and Price Administration 

128223 การบริหารชอ่งทางการกระจายสินค้าดิจทิัล     3(2-2-5) 

 Digital Distribution Chanel Administration 

128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด      3(2-2-5) 

 Promotion Administration 

128320 การบริหารการค้าปลีก       3(2-2-5) 

 Retail Administration 

128321 ระเบียบวิธีวิจัย        3(2-2-5) 

 Research Methodology  

128322 การตลาดเชิงปริมาณ       3(2-2-5) 

 Quantitative Marketing 

128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิัล      3(2-2-5) 

 Digital Service Innovation Marketing 

128324 กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล       3(2-2-5) 

 Digital Marketing Strategy 

128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาดดิจทิัล      3(2-2-5) 

 Digital Marketing Content Design 

128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนดว้ยข้อมูล      3(2-2-5) 

 Data-Driven Marketing 

128420 ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล       3(2-2-5) 

 Entrepreneurs in Digital Era 

128421 การจัดการการตลาด       3(2-2-5) 

 Marketing Management 

128422 สัมมนา         1(0-3-2) 

 Seminar 
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146220 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 
 

     2.3 วิชาเอกเลือก                             จ านวน               15     หน่วยกิต 

128330  การตลาดเชิงกิจกรรม       3(2-2-5) 

  Event Marketing 

128331 การบริหารการขาย        3(2-2-5) 

 Sales Administration 

128332 การบริหารตราสินค้า        3(2-2-5) 

  Brand Management  

128333 การบริหารผลิตภัณฑใ์หม่และการบรรจุภัณฑ์     3(2-2-5) 

 New Product Development and Packaging 

128334  การตลาดอิงการกุศล       3(2-2-5) 

  Cause-Related Marketing 

128335 การตลาดการเกษตร        3(2-2-5) 

 Agricultural Marketing 

128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5) 

 Marketing for Food Industry  

128337 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

 Green Marketing 

128338 การตลาดออนไลน์ส าหรับผลติภัณฑ์ชุมชน     3(2-2-5) 

Online Marketing for Local Product 

128430 การบริหารตลาดสินค้าออนไลน์      3(2-2-5) 

 Digital Marketplace Management 

128431 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ    3(2-2-5) 

 Customer Experience Management and Relationship Marketing 
   

    2.4 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา     จ านวน   6  หน่วยกิต 

128440 การฝกึงาน*     6 หนว่ยกิต 

 Professional Training 

128441 สหกิจศึกษา*     6 หนว่ยกิต 

 Co-Operative Education 
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128442 การศกึษาอิสระ*    6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบันอุดมศกึษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 
 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

 Ready English 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

 Arts of Living 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้   3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

128110 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ      3 )5-2-2(      

 Technology for Business Applications 

รวม               18 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

 Explorative English 

122120 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 

 Principles of Management 

124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ   3(3-0-6) 

 Accounting for Entrepreneurship 

128111 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(2-2-5) 

Consumer Behavior 

128112 การตลาดดิจทิัล        3(2-2-5) 

 Digital Marketing 

รวม                 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

 Step UP English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

121101 การเงนิธุรกิจ        3(2-2-5) 

Business Finance 

128220 การวิเคราะหท์างการตลาด       3(2-2-5) 

 Marketing Analytics 

128221 การใชเ้ครื่องมือการตลาดดิจทิัลเพื่อการตัดสินใจ    3(2-2-5) 

 Digital Marketing Tools for Decision Making 

    รวม                 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

128222 การบริหารผลิตภัณฑแ์ละราคา      3(2-2-5) 

Product and Price Administration 

128223 การบริหารช่องทางการกระจายสินค้าดิจทิัล     3(2-2-5) 

Digital Distribution Chanel Administration 

128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด   3(2-2-5) 

 Integrated Marketing Communication  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 รวม                        18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

128320 การบริหารการค้าปลีก   3(2-2-5)

 Retail Administration 

128321 ระเบียบวิธีวิจัย   3(2-2-5) 

 Research Methodology 

128322 การตลาดเชิงปริมาณ   3(2-2-5) 

 Quantitative Marketing 

128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Digital Service Innovation Marketing 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 
 

     รวม               18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

128324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล   3(2-2-5) 

 Digital Marketing Strategy 

128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาดดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Digital Marketing Content Design 

128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนดว้ยข้อมูล      3(2-2-5) 

 Data-Driven Marketing 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

128xxx วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี    3(X-X-X-) 

 Free Elective 

 รวม             18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

128420 ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล       3(2-2-5) 

 Entrepreneurs in Digital Era 

128421 การจัดการการตลาด        3(2-2-5) 

 Marketing Management 

128422 สัมมนา         1(0-3-2)

 Seminar 

128xxx วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 

 Major Elective 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี     3(X-X-X)

 Free Elective 

 รวม                13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

128440    การฝกึงาน*         6 หนว่ยกิต 

     Professional Training 

128441     สหกิจศึกษา*        6 หนว่ยกิต 

     Co-operative Education 

128442    การศกึษาอิสระ*        6 หนว่ยกิต 

     Independent Study  

 รวม               6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแตง่ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ 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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 การเงนิธุรกิจ         3(2-2-5) 

 Business Finance 

ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่า

ปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบลงทุน 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหลง่เงนิทุนระยะสัน้ 

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 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ

จัดการสมัยใหม ่

Introduction to principles of management, evolution of management, planning, organizing, 

staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools 
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124132 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 

 Accounting for Entrepreneurship 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล

ทางการบัญชี ความหมายและการจ าแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ 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 าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  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

ต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิัล การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 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 พฤติกรรมผู้บรโิภค        3(2-2-5) 

 Consumer Behavior 

           หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ปัญหา

หรือความต้องการของผู้บริโภค การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและการ

ประเมินผลภายหลังการซื้อ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม กลุ่ม 

ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและรูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค การ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในของบุคคล แรงจูงใจและบุคลิกภาพ กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและ

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ยุคสมัยของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ในการก าหนด

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 การตลาดดิจทิัลเชิงสัมพันธ์ การส่งมอบประสบการณแ์ก่ลูกค้าออนไลน์ การใช้

เครื่องมือและการวางแผนการโฆษณาส าหรับสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาดและช่องทางสื่อสารแบบ

ดิจิทัล การสื่อสารเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างมูลค่าจากข้อมูลและ

อินเทอร์เน็ต การตลาดบนแพลตฟอร์มของกูเกิล้ พืน้ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา การ

ท าการตลาดผา่นเครื่องมอืค้นหาบนอินเทอร์เน็ต 

 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 การวเิคราะห์ทางการตลาด       3(2-2-5) 

 Marketing Analytics 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ทาง

การตลาดเบื้องต้น การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า การประเมินประสิทธิภาพทาง

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      

  การวิเคราะหค์วามตอ้งการและการประเมินมูลค่าของตลาด วิธีการตัง้ราคา การวัดผลกลยุทธ์

ทางการตลาด การวิเคราะห์ความชอบและความเอนเอียงที่จะชอบ การตัดสินใจโดยกระบวนการ 

วิเคราะหตามล าดับช้ัน และใช้เครื่องมอืทางการตลาดดิจทิัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 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  การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา         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

ก าหนดราคา นโยบายในการก าหนดราคาและการปฏิบัติงานในร้านค้าส าหรับระดับพนักงาน ขั้นตอน

การสั่งสนิค้าเพื่อการจ าหนา่ย 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 การบรหิารช่องทางการกระจายสินค้าดิจิทัล     3(2-2-5) 

 Digital Distribution Chanel Administration 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหนา้ที่ของช่องทางการกระจายสินค้า ประเภทของคนกลางใน

ช่องทางการกระจายสินค้าดิจิทัล การคัดเลือกและประเมินผลคนกลาง การตลาดหลายช่องทาง 

จริยธรรมในกระบวนการช่องทางการตลาด โลจิสติกส์เบื้องต้น การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล การ

จัดซื้อจัดหา การพยากรณ์ การบริหารสินคา้คงคลังและคลังสินค้า การบริหารการขนสง่ และเทคโนโลยี

การบริหารโลจิสติกส ์ 

 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 การบรหิารการส่งเสรมิการตลาด     3(2-2-5) 

 Promotion Administration 

 หลักการ ความส าคัญ หนา้ที ่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด 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 การบรหิารการค้าปลีก        3(2-2-5) 

 Retailing Administration 

 แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้ง แผนงาน 

อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การจัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย 

การส่งเสริมการขายในรา้นค้าและการบริการลูกค้า 
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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 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางการตลาด การออกแบบงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา

ทางการตลาด ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและออกแบบกลยุทธ์ทาง

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ การออกวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรของบริษัท

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย 

 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 ระบบและเครื่องมือส าหรับการตลาดเชิงปริมาณ 

สถิติทางการตลาด การออกแบบและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ การ

วิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า กฎการหาความสัมพันธ์ การประเมินมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า โมเดล

สมการโครงสร้าง การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาดเชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจและการน าเสนอข้อมูล 

 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 ความส าคัญของการตลาดบริการ นวัตกรรมการบริการ ลักษณะของการตลาด

บริการดิจิทัล  การวิ เคราะห์และการวิจัยพฤติกรรมลูกค้า  กลยุทธ์การตลาดบริการดิจิทัล 
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการตลาดบริการ การบริหารคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 

นวัตกรรมการบริการดิจิทัล การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการค าร้องเรียนและการแก้ไข 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 

  ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กระบวนการการตลาดดิจิทัล

เชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การก าหนด 

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืน การน ากลยุทธ์ไป

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 การออกแบบเน้ือหาการตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Digital Marketing Content Design 

  องค์ประกอบและกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา การพาดหัว การเขียนบทความ แผนการตลาด

เชงิเนื้อหาและกลยุทธ์ การเผยแพรเ่นือ้หา เครื่องมือวางแผนการตลาดเชิงเนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพ 

การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการปรับกลยุทธ์เนื้อหา ความส าคัญ 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  

  โครงสร้างของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายมาเป็นลูกค้า 

การตลาดโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา การท าการตลาด

ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การตลาดแบบติดตาม การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของกูเกิ้ล 

เครื่องมือตรวจสอบค าค้นหาของกูเกิล้ การวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิัล 

 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     

           บทบาทและความส าคัญของการจัดการขาย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย 

การวางแผนการขาย การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย นโยบายการขาย การวิเคราะหต์ลาดและ

สินค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การคัดเลือกและการอบรม

พนักงานขายและการให้ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านการขาย 

ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่น ๆ การประเมินผล

และควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย เครดิตการซื้อขาย การเก็บเงิน การจ้างขาย การ

ปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าระดับพนักงานในส่วนงานแคชเชียร์และงานพื้นฐานทั่วไป  การรักษา

สุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษาความสะอาดพื้นที่ขายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขาย

สินค้า การให้บริการที่เครื่องคิดเงิน และความปลอดภัยในการท างาน 
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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 การบรหิารตราสินค้า        3(2-2-5)

 Brand Management 

 องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์

การสร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์   

ค าขวัญ การพัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 Elements and factors influencing brand success, theory, principles and strategy of brand-

equity 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 การบรหิารผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุภัณฑ์    3 (2-2-5)  

 New Product Development and Packaging 

 กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้าหรือบริการใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

รูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้าง

แนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ เทคนิคการประเมนิตลาด 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  

 หลักการและความส าคัญของการตลาดอิงการกุศล การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด

ส าหรับการกุศลและสังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านจริยธรรม การกุศล

และสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรแสวงผลก าไร และไม่แสวงหาผลก าไร การ

จัดการสื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรมทางการตลาดด้าน

จรยิธรรมการกุศลและสังคม  

 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 

 บทบาทความส าคัญ ขอบข่ายของการตลาดการเกษตรไทย ความส าคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห่วงโซ่อุปทานตลาดการเกษตร ระบบการตลาด

ผลิตผลการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่ท า

หน้าที่ในตลาดการเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร การก าหนดระบบช่องทางจ าหน่ายและนโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการ

เกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตลาดการเกษตร การก าหนด

ตลาดเป้าหมายและการใช้สว่นประสมทางการตลาด 

 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 

  ค านิยามและแนวคิดทางการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร ความส าคัญของกระบวนการแปรรูป

อาหาร ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรม

อาหาร พฤติกรรมการบริโภคกับอุตสาหกรรมอาหาร การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 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 ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน บรรจุภัณฑท์ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจขนาดเล็กกับความรับผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความรว่มมอืธุรกิจกับชุมชน 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 การตลาดออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน    3(2-2-5) 

  Online Marketing for Local Product 

  การพัฒนารูปแบบและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การเลือกช่องทางการ

จัดจ าหนา่ยออนไลน์ การสรา้งภาพนิ่งและวดิีโอส าหรับสื่อออนไลน์ 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

ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจในรูปแบบ

ของแผนธุรกิจ เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

 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 การวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลทางการตลาด เทคนิคทาง

การตลาด การก าหนดกลยุทธ์การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การก าหนดนโยบายทางการตลาด 

และการประยุกต์ใช้กรณีศึกษาและฝกึปฏิบัติเพื่อพัฒนาแผนการตลาด 

 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 

 วิเคราะหส์ถานการณ์ สภาพปัญหาและอภปิรายแนวโน้มทางการตลาด กรณีศกึษา การพัฒนา

บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการท างานในองค์การธุรกิจ 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 การบรหิารตลาดสินค้าออนไลน์      3 (2-2-5) 

  Digital Marketplace Management 

  การวิเคราะหต์ลาดออนไลน์ องค์ประกอบของตลาดออนไลน์ขององค์กร การสรา้งแผนที่ตลาด

ออนไลน์ เครื่องมือส าหรับการประเมินตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์อุปสงค์ดิจิทัลและผลกระทบส าหรับ

การวางแผนการตลาด ตัวกลางการตลาดออนไลน์ การหาข้อมูลผู้บริโภคเชงิลกึ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่

จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อเร่งการ

พัฒนาผลิตภัณฑก์ารค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันและการค้นหาโอกาสทางการตลาดส าหรับการ

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 การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ     3(2-2-5) 

 Customer Experience Management and Relationship Marketing 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การ

บริหารจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การบริหาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบ

ผลติภัณฑ์หรอืบริการ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มตี่อผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

 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 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะด้านการจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมตอ่

กับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การบริหารผล ประกอบการของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของธุรกิจ การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลภายในร้าน การจัดการข้อมูลของพนักงาน การ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน

ประกอบการของเอกชน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรยีนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก

ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มีการท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการคา้สมัยใหม่ 

 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 การน าเสนอและ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านการตลาด 

 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

และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้อง

กับค าศัพท์ 

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  

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ

งานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม

ประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้นอื่น 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. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที ่4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3           หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4           หมายถึง  รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5      หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง หมวดวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 

  3.2 เลข 2    หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับ 

  3.3 เลข 3   หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือก 

     3.4 เลข 4  หมายถึง หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายกติติศักดิ์ ศรีไพโรจน ์ 35705013XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

ศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

Marketing 

 

การเงินและการธนาคาร 

Aberystwyth University, UK 

 

Cardiff Metropolitan University, 

UK 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2562 

 

2552 

 

2546 

2* นางสาวธัญทิพย ์คฤหโยธิน 15601000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

นศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

การตลาดและการเป็น

ผู้ประกอบการ (นานาชาต)ิ 

การจัดการการสื่อสาร 

(นานาชาต)ิ (เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

University of Manchester, UK 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2561 

 

2556 

 

2551 

3* นายกมลพงศ ์รัตนสงวนวงศ์ 31009047XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

บธ.บ. 

อนิเทอร์เน็ตและพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ 

การตลาด 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

2545 

 

2542 

4* นายคณสิส ์คณสิราพรพงศ์ 31009000XXXXX อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

2544 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นายบุรินทร์ บัณฑะวงศ์ 55699900XXXXX อาจารย์ M.B.A. 

 

บธ.บ. 

International Business  

 

การตลาด 

Johnson & Wales University, 

USA 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

2540 

 

2538 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร                   
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  - ไมม่ี- 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 วัตถุประสงค์ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง หลักสูตร

ได้ก าหนดสหกิจศึกษา การฝึกงานหรือการศึกษาอิสระเพื่อให้นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยมี

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ โดยท าหน้าที่ในการติดต่อสถานประกอบการ

คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดูแลร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่รับนิสิตนั้น  ๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ค าแนะน า และติดตามโดยจ านวนช่ัวโมงสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ฝึกงาน 12 สัปดาห์ มีการท ารายงาน

และการน าเสนอ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

  1. มีวนิัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน  

  2. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

  3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการ

ท างานในสถานที่ฝกึงาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ 

  4. สามารถใช้ความรูเ้พื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

  5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 

  6. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การ

งานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 

  สหกิจศึกษา การฝึกงานหรือการศกึษาอิสระ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าหัวข้อการศึกษาอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต  เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน

หัวข้อที่นิสิตสนใจและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้าง

ผลงานวิจัยและการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท าการศึกษาอิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่
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ชัดเจน โดยมีรายงานที่ต้องน าส่ง มีการน าเสนอผลงาน และจัดท ารายงานตามรูปแบบที่ถูกต้อง ภายใน

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในการ

ท าวิจัยและการประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิัยและสามารถบริหารเวลาได้  

   5.2.2 ด้านความรู้ 

    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา  

   5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

    คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถประมวลข้อมูล หลักฐาน 

แนวคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม

บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ สามารถด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย 

สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดและเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการน าเสนอที่

เหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

   6 หนว่ยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

  5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละช้ัน

ปี พรอ้มทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.5.2 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดย

จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา

อิสระได้แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 

  5.5.3 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง

บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหนา้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง 
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  5.5.4 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศกึษาอิสระ 

  5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 

  5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

  5.6.4 คณะกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์หรอืแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในบางรายวิชา 

2. ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน กิริยาท่าทางในการน าเสนอผลงาน

อย่างมอือาชีพ 

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มีการให้ความรู้ และสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในรายวิชาต่างๆ 

2. เน้นจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น รายวิชาระเบียบวิธี

วิจัย นิสติจะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะหผ์ลขอ้มูล 

3. ด้านภาวะผู้น าและการ

ท างานเป็นทีม 

 

1.  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด

หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน โดยให้นิสิตทุกคนต้องมี

ส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ

ผูน้ าและรู้จักการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

2. มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าทีมในการด าเนินกิจกรรม 

เพื่อฝึกใหม้ีความรับผดิชอบ  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เชน่ การ

เข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

 

2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรมจรยิธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1. มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 4. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ปลูกฝังให้มีความรู้และเห็นประโยชน์ของการมีความกตัญญู คุณธรรมและจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์ สุจรติ รู้จักการเสียสละ 

2. ปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบและสามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและกฎหมายของสังคม  

3. ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และงาน

เดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปลูกฝังให้นิสิตไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เอาเปรียบผู้อื่นในการท างานหรือลอก

งานของบุคคลอื่นมาส่ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นใหญ่ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินโดยผูส้อนจากพฤติกรรมของนสิิตทั้งในชัน้เรียนและนอกช้ันเรยีน 

2. ประเมินโดยพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ความเสียสละในการปฏิบัติงานหรอืในการปฏิบัติกิจกรรม 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบและผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 

4. ประเมินจากการน าเสนอผลรายงานหรือผลงานที่ได้รับมอบหมายที่แสดงถึงการเห็น

แก่ประโยชน์ของสังคม ส านกึสาธารณะ 

5. ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบและการประพฤติทุจรติ 

6. ประเมินจากรายงานของผูป้ระกอบการที่รับนิสิตฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา 

 

 2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบได้แก่ 

1. การบรรยายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ 

2. มอบหัวข้อเรื่องให้คน้คว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

3. อภปิรายเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

4. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เ ช่ียวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่างๆ คือ 

1. การทดสอบย่อย 

2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3. ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

4. ประเมินจากแผนการตลาดหรอืโครงการที่น าเสนอ 

5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรอืกิจกรรมในการเรียน 

7. ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น

ระบบ 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่  

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

4. ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้น าความรู้และความเข้าใจทั้งด้านวิชาการและการ

ปฏิบัติไปสู่การคดิวิเคราะหป์ัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์

จ าลองการจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์ความรูใ้หม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ทั้งในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชา 

3. ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใน

สถานการณจ์รงิ 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1. ประเมินวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการใช้กรณีศึกษา  

รายงาน แผนการตลาด 

2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ แบบทดสอบ หรอืสัมภาษณ์  
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3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 

ตอบค าถาม 

4. ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา  

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็น

ทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

5. มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

1. จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ท ากิจกรรม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นิสติด้วยกันนิสติ นิสติกับอาจารย์ผูส้อน นิสติกับบุคคลภายนอกที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้น

การตดิต่อประสานงาน การสบืค้นขอ้มูล วิเคราะหแ์ละน าเสนอผลงานกับผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและการ

แสดงออกของภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มและผลงานของผู้เรยีนในกลุ่ม 

2. ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่มอบหมาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

ด้วยการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมในการรว่มงานหรอืกิจกรรม 

3. ประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการท างานรว่มกับผู้อื่น 

ด้วยการสังเกตทั้งในและนอกชัน้เรียน 
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 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

3. มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล

ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณท์ี่หลากลาย 

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เลือกและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการโดยการมอบหมายงาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานปากเปล่าและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอ

ผลงาน 

3. ประเมินการใช้ภาษาเขียนจากรายงานและทักษะการสื่อสารของแต่ละบุคคลหรือ

รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสตินั้นรับผิดชอบในการน าเสนอรายงาน 

4. ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 2.6 สุนทรยีภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสุนทรียภาพ 

1. มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้สุนทรียภาพ  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. สอดแทรกเนือ้หาเกี่ยวกับสุนทรีย์ศลิป์ในงานด้านต่างๆ 
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สุนทรยีภาพ 

1. สังเกตการรับรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศิลป์ 

2. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในด้านส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. สอดแทรกเนือ้หาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ  

2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา    

บุคลิกภาพ 

1. ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกโดยการสังเกตทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

 

 



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

• ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย ⚫ ⚫   ⚫   ⚫       ⚫        

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    

002201 พลเมืองใจอาสา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫   ⚫    ⚫   

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫      ⚫   ⚫     

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  
004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫           ⚫   

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫       ⚫ ⚫  ⚫ 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

    2.1 วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

121101 การเงนิธุรกจิ     ⚫                  
122120 หลักการจัดการ    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫         

124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ     ⚫   ⚫              ⚫ 
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫             

128110 หลักการตลาด ⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫      

128111 พฤติกรรมผูบ้ริโภค     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫              
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

128112 การตลาดดิจิทัล     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫    

221302 เทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกจิ    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     

    2.2 วชิาเอกบังคับ 

128220 การวเิคราะห์ทางการตลาด ⚫    ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫     

128221 การใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อการ

ตัดสินใจ 
    ⚫   ⚫ ⚫        ⚫ ⚫     

128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา     ⚫   ⚫         ⚫ ⚫     

128223 การบรหิารช่องทางการกระจายสินค้า

ดิจิทัล 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫     

128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด     ⚫   ⚫               

128320 การบริหารการค้าปลีก     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫              

128321 ระเบยีบวธิีวิจัย     ⚫   ⚫ ⚫ ⚫             

128322 การตลาดเชงิปริมาณ     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫     

128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดจิทิัล   ⚫    ⚫  ⚫   ⚫     ⚫     ⚫ 

128324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫      

128325 การออกแบบเน้ือหาการตลาดดิจิทัล ⚫    ⚫     ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫   

128326 การตลาดที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมลู ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫       ⚫ ⚫     

128420 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫              

128421 การจัดการการตลาด   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ 

128422 สัมมนา  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     

       2.3 วชิาเอกเลือก 

128330 การตลาดเชงิกิจกรรม     ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.

สุนทรีย

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

128331 การบริหารการขาย     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫      

128332 การบริหารตราสินค้า     ⚫   ⚫ ⚫              

128333 การบริหารผลิตภัณฑ์ใหมแ่ละการบรรจุ

ภัณฑ์ 
  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

128334 การตลาดอิงการกศุล ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫      

128335 การตลาดการเกษตร  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫     

128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ 

128337 การตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อม  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   

128338 การตลาดออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   

128430 การบริหารการตลาดสินค้าออนไลน์   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫      

128431 การบริหารลูกคา้สัมพันธ์และการตลาด

สัมพันธภาพ 
    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫              

    2.4 วชิาการศึกษาอิสระ และฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

128440 การฝึกงาน ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ 

128441 สหกจิศึกษา ⚫ ○ ○ ○ ○ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ⚫ ○ ⚫  ○ ⚫ 

128442 การศึกษาอิสระ ○ ⚫ ⚫ ○ ⚫ ○ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ⚫    

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   2.1.1 มีระบบการทวนสอบสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ

การศกึษาในองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตอ้งมีการ

ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธ์  

   2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบแผนการสอน 

รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อพิจารณาถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัดและ

การประเมนิผลการเรียนของนสิิต  

  2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ ในวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็น

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนของนิสิตถึง

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ   

   2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารท าได้โดยมีระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถาบันการศกึษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

    การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดท าโครงการ

ศกึษาผลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑติและน าผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยประเมินจาก 

   2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้าน 

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตอ่ความรู ้ความสามารถของบัณฑติในการประกอบอาชีพ 

   2.2.2 การประเมินจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรื อใช้

แบบสอบถาม ในการประเมินความพึงพอใจในความประพฤติและการปฏิบัติงานของบัณฑติ 

   2.2.3 การประเมนิต าแหน่งงานหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

   2.2.4 การประเมนิจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต

รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
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   2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ

นิสติในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

   

  3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 16 การเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตร ี

  16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบ

รายงานคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน 

นับจากวันเปิดภาคเรียน 

  16.2 นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

   16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใดได้รับอักษร I หรอือักษร P 

   16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้ 

    16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 

2 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้

ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศกึษาปกติส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 

ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.6 นิสติที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรอืประสบการณ ์หรอืประสบ

การณว์ิชาชีพตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
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   16.2.3 มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   16.2.4 ไม่มพีันธะเรือ่งเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

  16.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิป็นราย ๆ ไป 

  16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยิม นอกจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไสว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น 

และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอ่ไปนี ้

   16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่  3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ

เกียรตนิิยมอันดับสอง 

   16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรอือักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ า

ในรายวิชาใด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศ และโครงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหรือคณะจัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นอาจารย์ หลักสูตร รายวิชา 

และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอ้บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง เพื่อดูแลและให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับระบบงานบริหาร และระบบการจัดการเรียนการสอน  

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่คณะจัดขึน้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  

  2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยให้คณาจารย์  นิสิต และ

ผูเ้กีย่วข้องมสี่วนรว่ม  

  2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

  2.1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน

การตลาดและการตลาดดิจทิัล 

  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวชิาการ เพื่อให้มตี าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  

  2.2.3 ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่

สูงขึ้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของหลักสูตร   



65 

 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้ก าหนดการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 

ดังตอ่ไปนี ้

 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

เชน่เดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 1.3 อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

 

2. บัณฑติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) ด้าน

ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1. มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 2. ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 4. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
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 2.2 ด้านความรู้ 

  1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่  

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

  4. ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็น

ทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

5. มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

  2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  3. มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.6 ด้านทักษะสุนทรียภาพ 

  1. มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

 2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  1. มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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3. นิสิต 

 3.1 การรับนสิิต  

  ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลต้องจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 

 

  3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

3.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต 

1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าและก ากับดูแล

ด้านการเรียนของนสิิต 

2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ

กิจกรรม แก่นสิิต และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติเข้าพบหรือขอค าปรึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  

      ส าหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

ก าหนดใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   4.1.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ 

         (1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

         (2) คุณสมบัติของผูส้มัคร 

           - ส าเร็จการศึกษาด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวชิาการหรอืผลงานวิจัยด้านการการตลาดโดยตรงหรือสัมพันธ์กัน 

       4.1.1.2 การคัดเลือก  

โดยการสอบข้อเขียนหรอืสอบสัมภาษณ์    

 4.1.2 การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

1. จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผนงานประจ าปีของหลักสูตร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหาร

หลักสูตรทุกสิน้ภาคการศกึษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ส ารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 

หลักสูตร 

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

1. มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา 

และ บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง 

2. จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ 

โดยก าหนดหลักเกณฑก์ว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เชน่ ผลงานทางวชิาการ เป็นผู้เช่ียวชาญ

ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

3. ขออนุมัตกิารเชญิตามระเบียบของสถาบัน 

4. คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบาย

รายวิชาที่สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 4.2 การพัฒนาอาจารย์  

       หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ 

         1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

         2. หลักสูตร ก าหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร  

4.3 คุณภาพอาจารย์ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดใหอ้าจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่

มีคุณวุฒขิั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เท่านั้น 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย ผูช่้วยศาตราจารย์  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

     หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ

ความช านาญของตนเอง 

 

 

 



69 

 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

      5.1 หลักสูตร 

        มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร โดยมีหนา้ที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

  5.2  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 

       หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

  5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับการเรียนรายวิชาให้มี

เนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน ให้สูงขึ ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู ้ตลอด

หลักสูตรสู่รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน 

  5.2.2 กลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ 

   1. การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนในการตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 

และจ าเป็นในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกั น 

วิธีการสอนจึงมีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การ

อภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น  

   2. การสอนแบบมุ ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ ่งเน้นวิธีการ

ปฏิบัติพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมี

ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ

ในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานภาคสนาม การเรียนรู ้จากปัญหาเป็นฐาน ศึกษาดูงาน การ

ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เป็นต้น 

 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 

       5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยค านึงถึงพัฒนาการของ

ผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการ

ปฏิบัติงาน การอภิปรายในชัน้เรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผู้สอน 

และโดยผู้ทีม่ีสว่นเกี่ยวข้อง 

       5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จ

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม 
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ตามพัฒนาการของผู้เรียน ส าหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้

จัดประชุม เพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และจัดท า 

รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศกึษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งใหก้ับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. หลังจบภาคการศกึษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ทั้งนี้ ให้น าผลของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ

ด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียน

การสอน และ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไก

ของ PDCA 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สนับสนุนคอมพิวเตอร์จ านวน 5 เครื่องส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ เช่น Power BI เป็นต้น 

และมหาวิทยาลัยพะเยามีความพรอ้มในส่วนของสนับสนุนการเรยีนการสอนดังตอ่ไปนี้ 

 6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 

      จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มี

ดังตอ่ไปนี ้

  หนังสือภาษาไทย          89,849 เล่ม 

          หนังสือภาษาต่างประเทศ                  29,177 เล่ม 

 วารสารภาษาไทย             104 รายชื่อ 

 วารสารภาษาต่างประเทศ             25   รายชื่อ 

          ฐานขอ้มูลออนไลน์              22    ฐาน 

          เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ          50    เครื่อง 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการ

เรียนการสอน ต ารา วารสารทางวชิาการ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนเสนอความตอ้งการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 

 6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ 

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจาก

ผูส้อนและผูเ้รียน 

6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

6.3.3 สรุปแหลง่ทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา

ที่ผู้สอน และผูเ้รียนสามารถใช้บริการได้ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุก

รายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ  

  1.1.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษา  

  1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยงานทะเบียนนิสติ 

  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

    2.1 การประเมนิความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้การฝึกงาน 

และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และ 4 ปี

ตามล าดับ  

 2.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียนการ

สอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร  

 2.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า  

 2.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่

รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน  

   

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนนิงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

และคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑก์ารประเมินดังนี้ 

 เกณฑก์ารประเมนิ 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ

แรก 

มีการด าเนินการ 12 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 5 ปี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวน ประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ 

และปรับปรุงทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรอืมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคมที่มีผลตอ่เนื้อหาในรายวิชาที่

ท าการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศกึษาอาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา

เสนอต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี  โดยรวบรวม

ข้อมูลการประเมินประสทิธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามจาก

นายจ้างหรอืสถานประกอบการ รายงานผลการประเมินหลักสูตร  

 4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อ

วางแผนปรับปรุงการด าเนนิงาน เพื่อใช้ในปีการศกึษาต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทยีบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี ปรากฏดังน้ี 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

หลักสูตร 

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 91 

   2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  24 24 

   2.2 วชิาเอกบังคับ  46 46 

   2.3 วชิาเอกเลอืก  15 15 

   2.4 การศึกษาอิสระ การฝึกงาน และ 

สหกิจศกึษา 

 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 127 127 
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การเปรียบเทยีบสาระในการปรับหลักสูตร พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                           21  หน่วยกิต      วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                               30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                                      9  หน่วยกิต      กลุ่มวิชาภาษา                                         12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)              

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

  3(2-2-5) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต                                  ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวิชา 
003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 

 

 
 

 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต     ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                8 หน่วยกิต      กลุ่มวชิาบูรณาการ 18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0-6) 

 
 

 

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2-5) 

   

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

  

   

  

 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

 

3 (2-2-5) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
  

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

 

3 (2-2-5) 

 
 

   

003201 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3 (2-2-5)  

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

  

003202 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environmental 

Management 

3(2-2-5) 

 

 

    

004101 

ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

 

3 (2-2-5) 

 

 

   

004201 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                  ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 003131   

ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 003132   

 Thai and the World Community               

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133   

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society             

3(3-0-6) 003135   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 006140   

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 006141   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 006142   

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6) 006143   

 Drugs and Chemicals in Daily Life   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 006144   

ปิดรายวิชา 
006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6) 006145   

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 006245   

กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ                              91    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                            91    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                     24    หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                   24   หน่วยกิต  

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

กับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั

รูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก หลกัทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศ

สัญญารวมทัง้สญัญาทางธุรกิจ และ

กฎหมายส าคัญอื่นๆ 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 

3(3-0-6)    ปรับออก

จาก

หลักสูตร 

121211 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน

ธุรกิจ การวิเคราะหง์บการเงิน การ

จัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา

เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด 

3(2-2-5) 121101 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

ความรู้เบือ้งต้นการเงินธุรกิจ 

ตลาดการเงิน การวิเคราะหง์บ

การเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่า

ปัจจุบัน โครงสรา้งและต้นทุนของ

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

การบรหิารลูกหนี ้การบรหิารสินค้า

คงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทนุ 

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 

เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

แหลง่เงินทุนระยะยาว 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 

122131 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

ความหมายและความส าคัญของ

การจัดการ องค์ประกอบของการ

จัดการทั่วไป ลักษณะโครงสรา้งของ

องค์การธุรกิจ หลักการบรหิารและ

หน้าที่ส าคัญของฝ่ายบรหิารทุกด้าน 

การวางแผน การจัดองค์การ การ

สรรหาบุคคล การสั่งการ และการ

ควบคุม การบรรลุเป้าหมายและ

นโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการ

จัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลด้วยการวางระบบ

การบรหิารงานสมัยใหม ่

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 

3(3-0-6) 122120 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

หลักการจัดการ วิวัฒนาการ

ทางการจัดการ การวางแผน การ

จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน 

การสั่งการ และการควบคุม การ

พัฒนาองคก์ร และเคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม ่

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

enhancing efficiency and 

effectiveness by advanced 

administration system 

122220 การจัดการการผลิตและการ 

การปฏิบัตกิาร 

Production and Operations 

Management 

ความหมายของการผลิตและ

ปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของ

การท าธุรกิจ หน้าทีแ่ละความ

รับผดิชอบพืน้ฐานของผู้บริหารการ

ผลิต การวางแผนก าลงัการผลิต การ

เลือกท าเลที่ตัง้ การวางแผนผัง

กระบวนการผลิต การวางแผนการ

ผลิตรวม การวางแผนและบรหิาร

โครงการ การจัดซือ้และระบบ

คลังสินค้า การวางแผนความ

ต้องการวัสดุ การควบคมุคุณภาพ 

การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ

วางแผนการผลิตและการปฏิบัตกิาร 

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) 

 

   ปรับออก

จาก

หลักสูตร 

124151 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

ความหมายและวัตถุประสงค์

ของการบญัชี ประโยชน์ของข้อมลู

ทางการบญัชี แมบ่ทการบญัชีและข้อ

สมมติฐานทางการบัญช ีหลกัการ

และวิธีการบันทึกตามหลกัการบัญชคีู่

3(2-2-5)    ปรับออก

จาก

หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวัน

เฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชี

แยกประเภท การปรับปรุงและปิด

บัญชี กิจการซือ้ขายสินค้า กิจการ

อุตสาหกรรม ระบบใบส าคญั 

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 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economic 

ความหมายและความส าคัญของ

วิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ 

การก าหนดราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน 

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 

ทฤษฎแีละแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎกีารผลิต 

ต้นทุน รายไดป้ระชาชาติ 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, 

3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economic 

ความหมายและความส าคัญ

ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบ

เศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุป

สงค์ อุปทาน ความยดืหยุ่นของอุป

สงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีและแนวคดิ

เบือ้งต้นเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

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) คงเดมิ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

money and banking, monetary and 

fiscal policies, inflation and deflation, 

international trade 

production cost, national income, 

money and banking, monetary 

and fiscal policies, inflation and 

deflation, international trade 

128120 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

การตลาด ความหมายและหนา้ที่

ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อระบบการตลาด การบรหิาร

การตลาดเบือ้งตน้ การแบง่ส่วน

ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค การวิจัยตลาด 

การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการ

ด าเนินธุรกิจ 

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) 128110 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

การตลาด ความหมายและหนา้ที่

ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อระบบการตลาด การบรหิาร

การตลาดเบือ้งตน้ การแบง่ส่วน

ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค การวิจัยตลาด 

การตลาดดิจทิัล การใชเ้คร่ืองมือ

ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานทาง

ธุรกิจ 

Fundamental Information 

Technology in Business 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบ

เครือข่าย ระบบอนิเทอร์เน็ต 

เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมลู มารยาท

และจรยิธรรมในการใชง้าน

คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัตกิาร โปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรมตาราง

ค านวณ และโปรแกรมการน าเสนอ

งานในงานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 

   ปรับออก

จาก

หลักสูตร 
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สาระที่

ปรับปรุง 

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 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 

Accounting for 

Entrepreneurship 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี

และรูปแบบทางธุรกิจและงบ

การเงิน ประโยชน์ของข้อมูล

ทางการบญัชี ความหมายและการ

จ าแนกต้นทนุ ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษี

ส าหรับผูป้ระกอบการ การบรหิาร

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 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   128111 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior 

หลักและการวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซือ้ การวิเคราะห์กลุม่

ลูกค้าเปา้หมาย การบรโิภคและ

พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และยา้ยมา

จากกลุ่ม
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สาระที่

ปรับปรุง 

ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ การ

วิเคราะห์ปญัหาหรือความต้องการ

ของผู้บริโภค การหาข้อมูล การ

ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้

และการประเมินผลภายหลังการซือ้ 

เส้นทางการเดินทางของลกูค้า 

อทิธิพลของวฒันธรรม สังคม กลุม่ 

ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและ

รูปแบบการด าเนินชีวติ รูปแบบใหม่

ของพฤตกิรรมการบรโิภค การ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในของบคุคล 

แรงจูงใจและบุคลกิภาพ 

กระบวนการรับรู ้เรียนรู้ ทัศนคติ 

สิทธิและการคุ้มครองสิทธขิอง

ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ยุค

สมัยของผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ใน

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

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. 

วิชาเอก

บังคับ 

   128112 การตลาดดิจิทัล 

Digital Marketing 

3(2-2-5) ย้ายกลุ่ม

จาก

วิชาเอก
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สาระที่

ปรับปรุง 

หลักการตลาดดิจทิัล 

สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจทิลั 

การพัฒนากลยุทธก์ารตลาดดิจทิัล

การจูงใจลูกค้าออนไลน์ การตลาด

ดิจิทัลเชิงสมัพันธ์ การส่งมอบ

ประสบการณ์แก่ลูกค้าออนไลน์ 

การใชเ้คร่ืองมือและการวาง

แผนการโฆษณาส าหรับสื่อดิจิทัล 

การสื่อสารการตลาดและช่องทาง

สื่อสารแบบดิจทิัล การสื่อสาร

เนือ้หาเชิงสรา้งสรรค์ การตลาดสื่อ

สังคมออนไลน์ การสรา้งมูลค่าจาก

ข้อมูลและอินเทอร์เน็ต การตลาด

บนแพลตฟอรม์ของกูเกิล้ พืน้ฐาน

การเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

ค้นหา การท าการตลาดผา่น

เคร่ืองมือค้นหาบนอนิเทอร์เน็ต 

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 

บังคับมา

เป็นพืน้ฐาน

วิชาชีพ

เฉพาะ และ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   221302 เทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ทาง

ธุรกิจ   

Technology for Business 

Applications  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ทาง

3(2-2-5) วิชาใหม ่
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สาระที่

ปรับปรุง 

ธุรกิจ ประเด็นองคก์ารและระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการ

สรา้งความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยเีพื่อ

งานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ การ

วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ การใช้

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 

เทคโนโลยเีว็บและนวัตกรรม และ

เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ด้าน

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 

วชิาเอกบังคับ                                        46 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                     46 หน่วยกิต  

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

Human Resource Management 

กิจกรรมของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การ

ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ

สรรหาและคัดเลือกบคุลากร การ

ฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แรงจงูใจและความผูกพัน

ในการท างาน สหภาพแรงงาน 

สวัสดิการและความปลอดภัยในการ

ท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจระดับโลก 

Human resource management 

activities, planning, job design, job 

analysis, recruitment, selection, 

training and development, 

3(3-0-6)    ปรับออก

จาก

หลักสูตร 
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สาระที่

ปรับปรุง 

compensation and benefits, 

performance appraisal, motivation 

and engagement, safety and 

health, labour relations, global 

human resource management 

128121 จริยธรรมธุรกิจและ 

ธรรมาภิบาลส าหรับการตลาด 

Ethics and Good Governance for 

Marketing 

ความส าคัญและนิยามของ

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ

การตลาด การน าระบบจริยธรรมมา

ประยุกต์ในการสรา้งจิตส านึก

จริยธรรมทางธุรกิจและความ

รับผดิชอบต่อสังคมดา้นศีลธรรม 

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 

3(3-0-6)    ปรับออก

จาก

หลักสูตร 

128221 พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer Behavior 

หลักและการวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซือ้ การวิเคราะห์กลุม่ลูกค้า

เป้าหมาย การบรโิภคและพฤตกิรรม

การซือ้ของผู้บริโภค ขัน้ตอนการ

ตัดสินใจซือ้ ความต้องการของ

ผู้บริโภค การแบ่งหาสาเหตุ ข่าวสาร 

และการหาข้อมูล การประเมิน

ทางเลือกอื่น ๆ การตัดสินใจซือ้และ

การประเมินหลงัการซือ้ อทิธิพลของ

วัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว ที่มี

ต่อการตัดสินใจและแบบการด าเนิน

ชีวติ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ

บุคคล แรงจูงใจและบคุลิกภาพ 

กระบวนการรับรู ้เรียนรู้ ทัศนคติ 

3(2-2-5)    ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

สิทธิและการคุ้มครองสิทธขิอง

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 

128222 การตัดสินใจทางการตลาด 

Marketing Decision Making 

หลักการ เทคนคิเชิงปรมิาณและ

การปฏิบัติของการพยากรณ์ทาง

การตลาด การวิเคราะห์ความ

ต้องการและการประเมินความเป็นไป

ไดข้องตลาด การวางแผนการผลิต

และการจัดจ าหน่าย การตัดสินใจซือ้

หรือผลิต การวิเคราะห์แขนงการ

ตัดสินใจ ระบบการเข้าคิว การหา

คุณค่าในช่วงชีวติของลกูค้า การ

จัดการบิ๊กเดต้า การบรหิารยอดขาย 

การบรหิารสินค้าคงคลัง และการ

บรหิารทรัพยากรภายในร้าน 

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 

3(2-2-5) 128221 การใช้เครื่องมอืการตลาดดิจิทัล

เพื่อการตัดสินใจ 

Digital Marketing Tools for 

Decision Making 

การวิเคราะห์ความต้องการ

และการประเมินมูลค่าของตลาด 

วิธีการตั้งราคา การวัดผลกลยุทธ์

ทางการตลาด การวิเคราะห์

ความชอบและความเอนเอียงที่จะ

ชอบ การตัดสินใจโดยกระบวนการ 

วิเคราะหตามล าดับชั้น และใช้

เคร่ืองมือทางการตลาดดิจทิัลเพื่อ

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 

 ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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value, big data management, sales 

management, inventory 

management, in-store resources 

management 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

Product and Pricing 

Administration 

แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ การบรหิารผลิตภัณฑ์ 

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน

ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุ

ภัณฑ์ ป้ายฉลากวงจรชีวติผลิตภัณฑ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ นโยบายในการตั้งราคา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ

แข่งขัน การสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขัน และการปฏิบัตงิานใน

ร้านค้าส าหรับระดับพนกังาน ขั้นตอน

การสั่งสินค้าเพื่อการจ าหนา่ย 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 

3(2-2-5) 128222 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

Product and Pricing 

Administration 

แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ การบรหิารผลิตภัณฑ์ 

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน

ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุ

ภัณฑ์ ป้ายฉลาก การบรหิารสินค้า

ในชว่งวงจรชีวติผลิตภัณฑ์ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ชมุชน การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ

แข่งขัน การสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจด้านราคา 

วัตถุประสงค์ในการก าหนดราคา 

นโยบายในการก าหนดราคาและ

การปฏิบัติงานในร้านค้าส าหรับ

ระดับพนักงาน ขั้นตอนการสัง่สินคา้

เพื่อการจ าหน่าย 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

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 

Marketing Channel 

Administration 

ขอบเขตระบบการจัดจ าหน่าย 

กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายและการ

ปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกช่องทาง

การตลาด การให้ความช่วยเหลือ 

การควบคมุช่องทางการตลาด การ

พยากรณ์การขาย การสั่งซือ้สินคา้ 

การตรวจรับสินค้า การควบคุม

คุณภาพสินค้าและการจัดท าเอกสาร

และรายงาน หลกัการบรหิารการ

ขนส่งนโยบายและการจัดสายงาน

ด้านการขนสง่ การคลงัสินค้า การ

จัดเก็บและเคลื่อนย้าย และระบบ

ข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ

ประเมินผลและการควบคมุ

ประสิทธิภาพช่องทางการจัดจ าหน่าย

การแบ่งส่วนช่องทางด้านการตลาด 

ความหนาแน่นในการกระจายสินค้า 

และข้อจ ากัดของช่องทางแนวตั้ง 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 

3(2-2-5) 128223 การบริหารช่องทางการกระจาย

สินค้าดิจิทัล 

Digital Distribution Chanel 

Administration  

ความหมาย ความส าคญั 

บทบาทหนา้ที่ของช่องทางการ

กระจายสินค้า ประเภทของคนกลาง

ในชอ่งทางการกระจายสินค้าดิจทิัล 

การคัดเลือกและประเมนิผลคน

กลาง การตลาดหลายช่องทาง 

จริยธรรมในกระบวนการช่องทาง

การตลาด โลจิสติกสเ์บือ้งต้น การ

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล การ

จัดซือ้จัดหา การพยากรณ์ การ

บรหิารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

การบรหิารการขนส่ง และ

เทคโนโลยกีารบรหิารโลจสิติกส ์

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 

 ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 

Promotion Administration 

3(2-2-5) 128224 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 

Promotion Administration 

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา 
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หลักการความส าคัญ หน้าที่

วัตถุประสงค์ของการส่งเสรมิ

การตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการ

ส่งเสรมิการตลาด ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการส่งเสรมิการตลาด 

ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย 

การตลาดทางตรง การเลือก

เคร่ืองมือของส่วนประสมการส่งเสรมิ

การตลาด การวางแผนและการ

ประเมิน  และกิจกรรมที่ส่งเสรมิ

การตลาด และการบรหิารจัดการ

เกี่ยวกับกิจกรรมการสง่เสรมิการขาย 

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 

หลักการความส าคัญ หน้าที่

วัตถุประสงค์ของการส่งเสรมิ

การตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการ

ส่งเสรมิการตลาด ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการส่งเสรมิการตลาด 

ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย 

การตลาดทางตรง การเลือก

เคร่ืองมือของส่วนประสมการ

ส่งเสรมิการตลาด การวางแผนและ

การประเมิน  และกิจกรรมที่

ส่งเสรมิการตลาด และการบรหิาร

จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการ

ส่งเสรมิการขาย 

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

อเิล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายของ

ข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎแีละ

การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 

การท าวิจัยการตลาด พฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่าน

3(2-2-5)    ย้ายไปเป็น

วิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือ แนวโนม้

และสื่อสื่อใหมท่ี่ใชใ้นการพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ ปญัญาประดษิฐ์

ทางการตลาดเบือ้งต้น การสื่อสาร

ข้อมูลกับพนกังานในร้าน และการ

ควบคุมจดัการเอกสารต่าง 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. 

128325 การตลาดบริการ 

Service Marketing 

หลักการตลาดที่เกี่ยวกบัธุรกิจ

บรกิาร ทฤษฎีและแนวคิดของ

การตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภท

ของธุรกิจบรกิาร การก าหนดลกูค้า

เป้าหมาย และพฤตกิรรมความ

ต้องการของลูกคา้ จิตบรกิาร การ

วิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดกล

ยุทธ์ของตลาดบรกิาร คุณภาพในการ

ให้บรกิาร นวัตกรรมกระบวนและการ

บรกิาร การรักษามาตรฐานการ

บรกิาร การแก้ไขปญัหาการบรกิาร 

กลยุทธ์การสรา้งความผูกพันกบั

ลูกค้า และการสรา้งความสัมพันธ์ทีด่ี

กับลูกค้า 

Principles of service marketing, 

theory and concept of service in 

modern marketing, types of service 

marketing, determination of target 

3(2-2-5) 128323 นวัตกรรมการตลาดบริการดิจทัิล 

Digital Service Innovation 

Marketing 

ความหมาย ความส าคญัของ

การตลาดบริการ นวัตกรรมการ

บรกิาร ลักษณะของการตลาด

บรกิารดิจิทัล การวิเคราะหแ์ละการ

วิจัยพฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์

การตลาดบริการดิจิทัล 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

การตลาดบริการ การบรหิาร

คุณภาพและมาตรฐานการบรกิาร 

นวัตกรรมการบรกิารดิจิทัล การ

พัฒนาบุคลกิภาพ การจัดการค า

ร้องเรียนและการแก้ไข การสรา้ง

ความสัมพันธ์กับลกูค้า และ

การตลาดเชิงสุขภาพ 

Meaning, significant of 

service marketing, service 

innovation, digital service 

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

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 

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 

128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 

Marketing Strategies 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกที่ส่งผลถงึการแข่งขัน การ

วิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกลยุทธ์

ในอุตสาหกรรมและการแขง่ขันทั่ว

โลก การวิเคราะหห์าข้อไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การ

สรา้งพันธมิตรทางการค้า การแขง่ขนั

โดยใชก้ารก าหนดต าแหน่งสินค้า การ

สรา้งข้อไดเ้ปรียบด้านราคา กลยุทธ์

การตลาด หลกัการและกลยุทธ์

การตลาด การท าวิจัยและพฒันาใน

สภาพแวดล้อมที่มีการแขง่ขัน 

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 

3(2-2-5) 128324 กลยุทธ์การตลาดดิจทัิล 

Digital Marketing Strategy 

ความหมายและความส าคัญ

ของกลยุทธท์างการตลาดดิจทิัล 

กระบวนการการตลาดดิจทิัลเชิงกล

ยุทธ์ การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางการแข่งขัน การก าหนด 

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทลั กล

ยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การตลาด

เพื่อความย่ังยืน การน ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ ์

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

development in a competitive 

environment 

128421 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

ความหมายและความส าคัญของ

การวิจัย ขั้นตอนในการด าเนินการ

วิจัย การเลือกแบบและวิธกีารวิจัยให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และ

ทรัพยากร การสรา้งแบบเกบ็ข้อมูล 

การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียน

และการน าเสนอรายงานการวิจัย 

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 

3(2-2-5) 128321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

ความหมายและความส าคัญ

ของการวิจัยทางการตลาด การ

ออกแบบงานวิจัยที่แก้ไขปัญหา

ทางการตลาด ขั้นตอนในการ

ด าเนินการวิจัยเพื่อให้เข้าใจ

พฤติกรรมผูบ้รโิภคและออกแบบกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธภิาพ 

การออกวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์และทรัพยากรของ

บรษิัทเพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลึกจาก

ผู้บริโภค การสรา้งแบบเก็บข้อมลู 

การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู การ

เขียนและการน าเสนอรายงานการ

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 

3(2-2-5) ปรบัรหัส

รายวิชา 

และชื่อ

รายวิชา 

128423 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 

แนวคิดและขอบเขตการบรหิาร

การตลาด การวางแผนการตลาด 

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การพัฒนา

สินค้าใหม่ การวางแผนส าหรับ

เทคนิคทางการตลาด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบาย

3(2-2-5) 128421 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 

การออกแบบแผนการตลาด 

การวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลทาง

การตลาด เทคนิคทางการตลาด 

การก าหนดกลยุทธ์การบรหิารส่วน

ประสมทางการตลาด การก าหนด

นโยบายทางการตลาด และการ

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

ด้านราคา เทคนิคการท าวิจัย

การตลาด กลยุทธ์ช่องทางทาง

การตลาด กลยุทธก์ารส่งเสรมิ

การตลาด การตลาดภายในองค์กร

(พนักงาน) การบรหิารระบบงานทาง

การตลาด ลักษณะทางกายภาพ

ทางการตลาด การร่วมมือกันของ

การโฆษณากับองค์ประกอบด้าน

การตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ

เปลี่ยนแปลงในสายผลิตภัณฑ์ และ

การควบคมุการปฏิบัตงิานด้าน

การตลาด การรับผดิชอบขององคก์ร

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 

ประยุกต์ใช้กรณีศกึษาและฝึกปฏบิัติ

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   

128424 สัมมนา 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล 

การระบุปัญหาและการวิเคราะห์

ปัญหา, การประเมินแนวทางการ

แก้ไขปญัหา การเขียนรายงานการ

น าเสนอการอภิปรายและการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด 

1(0-3-2) 128422 สัมมนา 

Seminar 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ

ปัญหาและอภิปรายแนวโนม้ทาง

การตลาด กรณีศกึษา การพัฒนา

บุคลิกภาพและการสรา้งเสรมิทกัษะ

การท างานในองค์การธุรกิจ และจัด

สัมมนาทางการตลาด 

1(0-3-2) ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

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 

128327 การบริหารการค้าปลีก 

Retailing Administration 

การเตรยีมความพร้อมในการ

ให้บรกิาร หลักการจัดวางสินค้าเพื่อ

การจัดจ าหน่าย การตรวจสอบ

ปรมิาณสินค้า แนวคิดของการค้า

ปลีก ลักษณะความเปน็เจ้าของ การ

ตัดสินใจเลือกต าแหนง่ที่ตั้ง แผนงาน 

อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์และการ

บรหิารสินค้า การซือ้ การจัดเก็บ 

การควบคมุ การตั้งราคาขาย การ

ส่งเสรมิการขายในร้านค้าปลีกและ

การบรกิารลูกค้า 

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) 128331 การบริหารการค้าปลีก 

Retailing Administration 

แนวคิดของการค้าปลกี 

ลักษณะความเป็นเจ้าของ การ

ตัดสินใจเลือกต าแหนง่ที่ตั้ง 

แผนงาน อาคาร วัสดภุายใน 

อุปกรณ์ และการบรหิารสินค้า การ

ซือ้ การจัดเก็บ การควบคุม การตัง้

ราคาขาย การส่งเสรมิการขายใน

ร้านค้าและการบรกิารลูกค้า 

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) ปรับรหัส

รายวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

จาก

วิชาเอก

เลือกมา

เป็นเอก

บังคับ 

146271 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทาง

ธุรกิจ 1 

English for Business 

Communication I 

เอกสารทางธุรกิจการเขียนเพื่อ

การสื่อสารทางธุรกิจการส่งจดหมาย

อเิล็กทรอนิกส์ การสง่โทรสาร การ

เขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง

ธุรกิจการเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล

และการสัมภาษณ์งาน 

3(2-2-5) 

 

   ปรับออก 
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ปรับปรุง 

Business documents; writing 

for business communication; e-

mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; 

composing curriculum vitae; giving 

a job interview 

146371 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทาง

ธุรกิจ 2 

English for Business 

Communication II 

การแปลเอกสารทางธุรกิจการ

สนทนาในเนือ้หาเชงิธุรกิจ การติดต่อ

ธุรกิจทางโทรศัพท์การเจรจาท าการ

ตกลงทางธุรกิจการเตรยีมความ

พร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/

หรือใชใ้นการสมัครงาน 

Business document translation; 

discussion in business contexts; 

making business calls; Business 

dealing; test preparations for job 

applications 

3(2-2-5)    ปรับออก 

   146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบรบิทที่

เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ

และประเด็นการพูดและการเขียนที่

มีความเกี่ยวข้องกบัศาสตรท์ี่นิสิต

ก าลังศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับ

ค าศัพท ์

English in more specific 

contexts through listening, 

speaking, reading, and writing skill 

with additions of various speaking 

and writing topics 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

247241 สถิติธุรกจิ 

Business Statistics 

ความหมาย ขอบเขตและ

ประโยชน์ของสถิตทิางด้านธุรกิจ การ

3(2-2-5)    ปรับออก

จาก

หลักสูตร 
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ปรับปรุง 

วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งตน้ ความน่าจะ

เป็น การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การทดสอบสถิตไิคก าลัง

สอง สหสมัพันธแ์ละการถดถอยเชิง

เส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลา

เบือ้งต้น การควบคุมคุณภาพทาง

สถิตแิละทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิต ิ

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 การวเิคราะห์ทางการตลาด 

Marketing Analytics 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ทางการตลาด เคร่ืองมือ

และกระบวนการวิเคราะห์ทาง

การตลาดเบือ้งตน้ การวิเคราะห์

การแข่งขัน การวิเคราะห์ลกูค้า การ

ประเมินประสิทธิภาพทางการตลาด 

และการพยากรณ์ทางการตลาด 

Introduction to business 

analytics, tools and process of 

basic marketing analytics, 

competition analysis, customer 

analysis, marketing efficiency 

evaluation and marketing 

forecasting 

3(2-2-5) วิชาใหม ่

   128322 การตลาดเชิงปริมาณ 

Quantitative Marketing  

รูปแบบของข้อมูลทาง

การตลาดเชิงปรมิาณ ระบบและ

เคร่ืองมือส าหรับการตลาดเชงิ

ปรมิาณ สถิตทิางการตลาด การ

ออกแบบและเกบ็ข้อมูล การ

3(2-2-5) วิชาใหม ่



115 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดเชงิ

ปรมิาณ การวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้า 

กฎการหาความสมัพันธ์ การ

ประเมินมูลค่าตลอดช่วงชีวติของ

ลูกค้า โมเดลสมการโครงสรา้ง การ

ใชซ้อฟต์แวรเ์พื่อวิเคราะหข์้อมูล 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาด

เชิงปรมิาณเพื่อการตัดสินใจและ

การน าเสนอข้อมูล 

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 

   128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาด

ดิจิทัล 

Digital marketing content 

design 

องค์ประกอบและกลยุทธ์

การตลาดเชิงเนือ้หา การพาดหัว 

การเขียนบทความ แผนการตลาด

เชิงเนือ้หาและกลยุทธ์ การเผยแพร่

เนือ้หา เคร่ืองมือวางแผนการตลาด

เชิงเนือ้หา การเล่าเร่ืองด้วยภาพ 

การวิเคราะห์ผลลัพธแ์ละการปรับ

กลยุทธ์เนือ้หา ความส าคัญ 

ประเภท และรูปแบบของสื่อ, การ

สรา้งภาพจากข้อมูล, แนวโนม้และ

อนาคตของสื่อทางการตลาด และ

การวางแผนการสื่อสารทางการ

ตลาด 

3(2-2-5) วิชาใหม ่
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ปรับปรุง 

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 

   128326 การตลาดท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

Data Driven Marketing  

ความรู้เบือ้งต้นและโครงสรา้ง

ของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย

ข้อมูล การเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลาย

มาเป็นลูกค้า การตลาดโดยการยึด

ลูกค้าเปน็ศูนยก์ลาง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหา 

การท าการตลาดผา่นเคร่ืองมือ

ค้นหาบนอนิเทอร์เน็ต การตลาด

แบบติดตาม การวิเคราะห์และเก็บ

ข้อมูลของกูเกิล้ เคร่ืองมือ

ตรวจสอบค าค้นหาของกูเกิล้ การ

วัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิัล 

Fundamentals and 

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 

3(2-2-5) วิชาใหม ่

   128420 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Entreprenuership in Digital Era 

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา ชื่อ

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

ความหมาย แนวคดิ บทบาท 

คุณลักษณะพิเศษของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การ

วิเคราะห์และวางแผนโมเดลธุรกิจ 

การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุน

ในโลกธุรกิจ การเร่ิมต้น 

ความก้าวหน้าการบรหิารธุรกิจใน

ยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การ

จัดการระบบเงินดิจิทลั การบริหาร

เงินทุน การบรหิารความเสี่ยงในการ

ด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลและการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ

ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ เพื่อ

ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ

อย่างย่ังยืน 

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 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และยา้ยมา

จาก

วิชาเอก

เลือก 

วชิาเอกเลือก                                        15 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                                      15 หน่วยกิต  

128311 การบริหารการขาย 

Sales Administration 

การจัดสายงาน การจัดการของ

ฝ่ายขาย นโยบายการขาย การ

วิเคราะห์ตลาดและสนิค้า การ

วางแผนและการวิเคราะห์ การ

จัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การ

3(2-2-5) 128331 การบริหารการขาย 

Sales Administration 

บทบาทและความส าคญัของ

การจัดการขาย หน้าทีแ่ละความ

รับผดิชอบของผู้บริหารงานขาย 

การวางแผนการขาย การจัดสาย

งาน การจัดการของฝ่ายขาย 

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

คัดเลือกและการอบรมพนักงานขาย

และการใหค้่าตอบแทน การวัดผล 

การควบคมุงบประมาณและคา่ใช้จ่าย

ในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิต

บรกิาร การใชพ้นักงานขาย ความ

พยายามทางการตลาดด้านอื่น ๆ การ

ประเมินผลและควบคุมการขาย การ

คัดเลือกวิธกีารขาย เครดิตการซือ้

ขาย การเก็บเงนิ การจ้างขาย การ

ปฏิบัติงานเบือ้งต้นในร้านคา้ระดับ

พนักงานในส่วนงานแคชเชียร์และงาน

พืน้ฐานทั่วไป การรักษาสุขอนามัย

ส่วนบุคคล การรักษาความสะอาด

พืน้ที่ขายและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ภายใน

ร้าน ขั้นตอนการขายสินค้า การ

ให้บรกิารที่เคร่ืองคดิเงิน และความ

ปลอดภัยในการท างาน 

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 

นโยบายการขาย การวิเคราะห์

ตลาดและสินค้า การวางแผนและ

การวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและ

โควตาการขาย การคัดเลือกและ

การอบรมพนักงานขายและการให้

ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุม

งบประมาณและค่าใช้จา่ยในด้าน

การขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ 

การใชพ้นักงานขาย ความพยายาม

ทางการตลาดด้านอื่น ๆ การ

ประเมินผลและควบคุมการขาย 

การคัดเลือกวธิีการขาย เครดิตการ

ซือ้ขาย การเก็บเงิน การจ้างขาย 

การปฏิบัติงานเบือ้งต้นในร้านค้า

ระดับพนักงานในส่วนงานแคชเชียร์

และงานพืน้ฐานทั่วไป การรักษา

สุขอนามัยส่วนบคุคล การรักษา

ความสะอาดพืน้ที่ขายและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ภายในร้าน ขั้นตอนการขาย

สินค้า การให้บรกิารที่เคร่ืองคดิเงิน 

และความปลอดภัยในการท างาน 

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 
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ปรับปรุง 

treatment, maintaining shop’s 

sales areas and equipment 

cleanliness, product sales 

process, providing services at 

cashier and work safety 

128326 การบริหารตราสินค้า 

Brand Administration 

องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎ ี

หลักการและกลยุทธ์การสรา้งตรา

สินค้า ชื่อตราสินคา้ เคร่ืองหมายตรา

สินค้า เคร่ืองหมายการค้า ลิขสทิธิ์ 

สัญลักษณ ์ค าขวญั การพัฒนาตรา

สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ การสรา้งอัตลักษณต์รา

สินค้า การสรา้งชื่อเสียงด้านคุณภาพ

ระดับสูง การสรา้งภาพลักษณต์รา

สินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

Elements and factors 

influencing brand success, theory, 

principles and strategy of brand-

equity 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 การบริหารตราสินค้า 

Brand Management

องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความส าเร็จของตราสินค้า 

ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์การ

สรา้งตราสินค้า ชื่อตราสินค้า 

เคร่ืองหมายตราสินค้า เคร่ืองหมาย

การค้า ลิขสทิธิ์ สญัลักษณ ์ค าขวัญ 

การพัฒนาตราสินค้า การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ เคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ การ

สรา้งอัตลักษณต์ราสินค้า การสรา้ง

ชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสงู การ

สรา้งภาพลักษณต์ราสินค้า ให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 

Elements and factors 

influencing brand success, theory, 

principles and strategy of brand-

equity 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) ปรับรหัส

รายวิชา

และชื่อ

รายวิชา 

128328 การตลาดการเกษตร 

Agricultural Marketing 

บทบาทความส าคัญ ขอบข่าย

ของการตลาดการเกษตรไทย ระบบ

การตลาดผลิตผลการเกษตรและ

สินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย 

บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่

ท าหน้าที่ในตลาดการเกษตร การ

3(2-2-5) 128335 การตลาดการเกษตร 

Agricultural Marketing 

บทบาทความส าคัญ ขอบข่าย

ของการตลาดการเกษตรไทย 

ความส าคัญของทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ ห่วงโซ่อุปทานตลาด

การเกษตร ระบบการตลาดผลิตผล

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

พัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การ

สรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร การก าหนดระบบช่องทาง

จ าหน่ายและนโยบายราคา บทบาท

และนโยบายการพัฒนาการเกษตร

ของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปญัหาในการด าเนินงานตลาด

การเกษตร การก าหนดตลาด

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 

 

การเกษตรและสนิค้าเกษตรแปรรูป

ของประเทศไทย บทบาทขององค์กร

และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในตลาด

การเกษตร การพัฒนาผลผลิต

การเกษตรไทย การสรา้งมูลคา่เพิ่ม

ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การ

ก าหนดระบบช่องทางจ าหน่ายและ

นโยบายราคา บทบาทและนโยบาย

การพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการด าเนินงานตลาดการเกษตร 

การก าหนดตลาดเป้าหมายและการ

ใชส้่วนประสมทางการตลาด 

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 

128329 ผูป้ระกอบการและการพัฒนา

ธุรกิจ 

Entrepreneurship and Business 

Development 

ความหมาย บทบาท ประเภท 

และคุณลักษณะพิเศษของ

3(2-2-5)    ย้ายไปอยู่

ในกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 
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ปรับปรุง 

ผู้ประกอบการการ การวิเคราะหแ์ละ

วางแผนโมเดลธุรกิจแบบย่อ การมอง

หาโอกาสใหม่ในการลงทุนในโลก

ธุรกิจ การเร่ิมต้น ความก้าวหนา้การ

บรหิารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ความ

เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ

ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ การ

เขียนแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางใน

การด าเนินธุรกิจ การสรา้งจิต

วิญญาณของการเป็นเจ้าของกิจการ

และการท าหน้าที่เป็นที่ปรกึษาใหก้ับ

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 

128422 การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ และ

การตลาดสัมพันธภาพ 

Customer Experience 

Management and Relationship 

Marketing 

ความหมายและความส าคัญของ

การบรหิารประสบการณ์ลูกค้า 

การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการท า

วิจัยลูกค้า เทคนิควิธกีารแบง่กลุม่

ลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การ

บรหิารกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่ม

ความพึงพอใจของลูกค้า วธิกีารใช้

ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบ

3(2-2-5) 128431 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และ

การตลาดสัมพันธภาพ 

Customer Experience 

Management and Relationship 

Marketing 

ความหมายและความส าคัญ

ของการบรหิารประสบการณ์ลูกค้า 

การตลาดสัมพันธภาพ การบรหิาร

จัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูล

ลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตาม

ประสบการณ์ลูกค้า การบรหิาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มความ

พึงพอใจของลูกค้า วธิกีารใชข้้อมูล

3(2-2-5) ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

ผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร เพื่อเพิ่มความ

จงรักภักดขีองลกูค้าทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์

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 

ของลูกค้าในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร เพื่อเพิ่ม

ความจงรักภักดขีองลกูค้าทีม่ีต่อ

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร 

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. 

128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการ

บรรจุภัณฑ์ 

New Product Development and 

Packaging 

ศึกษาถงึกระบวนการพัฒนาและ

การวางแผน การน าผลิตภัณฑ์ใหม่

เข้าสู่ตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่

หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขัน้ตอนการ

สรา้งแนวความคดิ 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 

3(2-2-5) 128333 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ

การบรรจุภัณฑ์ 

New Product Development and 

Packaging 

กระบวนการพัฒนาและการ

วางแผนสินค้าหรือบรกิารใหม่ การ

น าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

รูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือ

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขัน้ตอนการ

สรา้งแนวความคดิ การกลั่นกรอง

แนวความคิด การประเมินผล

แนวความคิด การทดสอบแนวคิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมิน

ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ ์

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

process, packaging material 

selection 

design process, packaging 

material selection 

128426 การตลาดอิงการกุศล 

Cause related marketing 

หลักการและความส าคัญของ

การตลาดเชิงจริยธรรมการกุศลและ

สังคม การสรา้งสรรค์กิจกรรม

ทางการตลาดส าหรับการกุศลและ

สังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคด้วย

กิจกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ด้านจรยิธรรม การกุศลและสังคม 

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภค องค์กรแสวงผลก าไร และ

ไม่แสวงหาผลก าไร การจัดการสื่อ 

การจัดการตราสินค้าและการสรา้ง

ความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรม

ทางการตลาดด้านจรยิธรรม 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(2-2-5) 128334 การตลาดอิงการกุศล 

Cause related marketing 

หลักการและความส าคัญของ

การตลาดอิงการกุศล การ

สรา้งสรรค์กิจกรรมทางการตลาด

ส าหรับการกุศลและสงัคมเพื่อ

ตอบสนองผู้บริโภค พฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคในด้านจริยธรรม การกุศล

และสังคม การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กร

แสวงผลก าไร และไม่แสวงหาผล

ก าไร การจัดการสื่อ การจัดการ

ตราสินค้าและการสรา้งความภักดี

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 

3(2-2-5) คงเดมิ 

128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

Green Marketing 

หลักการ ความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ย่ังยืน การ

พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ความ

รับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่

อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดเล็กกับความ

รับผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่า

3(3-0-6) 128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

Green Marketing 

หลักการ ความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ย่ังยืน การ

พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ความ

รับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่

อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาดเล็กกับ

ความรับผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม

ชุมชน ความร่วมมือธุรกิจกับชมุชน 

3(2-2-5) ปรับหน่วย

กิต 
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ปรับปรุง 

ของตลาดสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทาง

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาด

พลังงานทดแทน การวิจัยทาง

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและความ

ย่ังยืนของธุรกิจ 

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 

คุณค่าของตลาดสิง่แวดล้อม 

พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดล้อม การตลาดพลังงาน

ทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของ

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 

128428 การตลาดระดับโลก 

Global Marketing 

ความส าคัญของการตลาด

ระหว่างประเทศและการตลาดระดบั

โลก มุมมองและองค์ประกอบของ

การตลาดระหว่างประเทศ การ

รวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

โครงสรา้งและการด าเนินงานของ

องค์กรระหว่างประเทศ การวิจัย

ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์

การตลาดระหว่างประเทศด้านการ

บรหิารผลิตภัณฑ์และราคา การ

ส่งเสรมิการตลาดระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ 

การวางแผนการใชส้่วนประสม

การตลาดระหว่างประเทศ การ

ส่งเสรมิการตลาดระหว่างประเทศทั้ง

ของภาครัฐและภาคเอกชน 

Significances of international 

market and global market, 

3(2-2-5)    ปดิรายวิชา 
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ปรับปรุง 

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 

รูปแบบของกิจกรรมของบรษิัท กล

ยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การ

สรา้งความสนใจแก่ลกูค้า การ

ออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 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) วิชาใหม ่

   128336 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร 

Marketing for Food Industry 

ค านิยามและแนวคิดทางการ

ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร 

ความส าคัญของกระบวนการแปร

รูปอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน

3(2-2-5) วิชาใหม ่
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ปรับปรุง 

อุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์

และการวางแผนทางการตลาด

อุตสาดหกรรมอาหาร พฤติกรรม

การบรโิภคกับอุตสาหกรรมอาหาร 

การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

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 

   128338

  

การตลาดออนไลน์ส าหรบั

ผลติภัณฑ์ชุมชน   

Online Marketing for Local 

Product 

       การพัฒนารูปแบบและ

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน การ

สรา้งมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การวางแผนและการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน การก าหนด 

กลยุทธ์เพื่อการแข่งขนั การเลือก

ช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ 

การสรา้งภาพนิ่งและวิดีโอส าหรับ

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 

3(2-2-5) วิชาใหม ่

   128430 การบริหารการตลาดสินค้า

ออนไลน ์

3(2-2-5) วิชาใหม ่
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ปรับปรุง 

Digital Marketplace 

Management 

การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์

องค์ประกอบของตลาดออนไลน์ของ

องค์กร การสรา้งแผนที่ตลาด

ออนไลน์ เคร่ืองมือส าหรับการ

ประเมินตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์

อุปสงค์ดิจทิัลและผลกระทบส าหรับ

การวางแผนการตลาด ตัวกลาง

การตลาดออนไลน์ การหาข้อมูล

ผู้บริโภคเชิงลึก การใชข้้อมูลขนาด

ใหญ่จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ การ

วิเคราะห์ข้อมลูบนสื่อสงัคมออนไลน์ 

การสรา้งข้อมูลเชงิลกึเพื่อเร่งการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์การค้นหาความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขันและการ

ค้นหาโอกาสทางการตลาดส าหรับ

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 การฝกึงานและสหกิจศึกษา  

                                                            6 หน่วยกิต 

วชิาการศึกษาอิสระ การฝกึงานและสหกิจศึกษา 

                                                         6 หน่วยกิต 

 

128xxx การฝกึงาน 

Professional Training 

6  

หน่วยกิต 

128xxx การฝกึงาน 

Professional Training 

6  

หน่วยกิต 

คงเดมิ 



128 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดใน

สถานประกอบการของเอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, improving working skills 

in marketing in private enterprises 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาด

ในสถานประกอบการของเอกชน 

Training, learning, gaining 

experience, improving working 

skills in marketing in private 

enterprises 

 

 

128xxx สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะด้านการ

จัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกบั

ระบบส่วนกลางและรา้นสาขาต่าง ๆ 

การบรหิารผล ประกอบการของร้าน

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ 

การบรหิารจัดการงานทรัพยากร

บุคคลภายในร้าน การจัดการข้อมูล

ของพนักงาน การสง่เสรมิและพัฒนา

ศักยภาพการท างานของพนกังาน ใน

งานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน

ประกอบการของเอกชน โดยมีการ 

บูรณาการองค์ความรูต้่าง ๆ ที่เรยีน

มาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก

ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มกีาร

ท าโครงงานทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

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 

6  

หน่วยกิต 

128xxx สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะด้านการ

จัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อ

กับระบบส่วนกลางและรา้นสาขา

ต่าง ๆ การบรหิารผล ประกอบการ

ของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

ธุรกิจ การบรหิารจัดการงาน

ทรัพยากรบุคคลภายในร้าน การ

จัดการข้อมูลของพนักงาน การ

ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพการ

ท างานของพนักงาน ในงานที่

เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน

ประกอบการของเอกชน โดยมีการ 

บูรณาการองค์ความรูต้่าง ๆ ที่เรยีน

มาในภาคทฤษฎี และจากการฝึก

ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน มกีาร

ท าโครงงานทีเ่กี่ยวข้องกับการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

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 

คงเดมิ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

128xxx การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอและอภปิรายใน

หัวข้อทางด้านการตลาด 

Studying, collecting data, 

researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussion in 

marketing topics 

6  

หน่วยกิต 

128xxx การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอและอภปิราย

ในหัวข้อทางด้านการตลาด 

Studying, collecting data, 

researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussion 

in marketing topics 

6  

หน่วยกิต 

คงเดมิ 
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การเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2564 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6)    

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills 

2(1-2-3)    

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

 Living Management 

3(2-2-5)    

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล

ส าหรับการตลาด 

Ethics and Good Governance for 

Marketing 

3(3-0-6)    

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1(x-x-x)    

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment Management 

 

   128110 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

   221302 เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ

Technology for Business Application 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103   ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5)   

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5)   

*003134  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่  

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6)      

*003136 พะเยาศกึษา  

Phayao Studies 

3(2-2-5)      

122131 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 122120 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

3(2-2-5)    

128120 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6)    

   124132 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 

Accounting for Entrepreneurship 

3(2-2-5)   

   128111 พฤติกรรมผูบ้รโิภค 

Consumer Behavior 

3(2-2-5)   

   128112 การตลาดดิจทิัล 

Digital Marketing 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

* ให้นิสติเลอืกเพยีง 1 วิชา  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

100004 กฎหมายธุรกิจ  

Business Law 

3(3-0-6)    

121211 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 121101 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

128221 พฤติกรรมผูบ้รโิภค  

Consumer Behavior 

3(2-2-5)    

221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานทาง

ธุรกิจ Fundamental Information 

Technology in Business 

3(2-2-5)    

247241 สถิตธิุรกิจ  

Business Statistics  

3(2-2-5)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3(x-x-x)    

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

   128220 การวิเคราะห์ทางการตลาด 

Marketing Analytics 

3(2-2-5) 

   128221 การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดดิจทิัลเพื่อ

การตัดสินใจ 

Digital Marketing Tools for Decision 

Making 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

Production and Operations 

Management 

3(2-2-5)    

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 

   

128222 การตัดสินใจทางการตลาด 

Marketing Decision Making 

3(2-2-5)    

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 

1 

English for Business Communication I 

3(2-2-5)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  

General Elective    

3(x-x-x)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  

General Elective    

3(x-x-x)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

   128222 การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา 

Product and Price Administration 

3(2-2-5) 

   128223 การบรหิารช่องทางการกระจายสินคา้

ดิจิทัล 

Digital Ditribution Chanel 

Administration 

3(2-2-5) 

   128224 การบรหิารการส่งเสรมิการตลาด 

Promotion Administration 

3(2-2-5) 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

128321 การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา 

Product and Pricing Administration 

3(2-2-5)    

128322 การบรหิารช่องทางทางการตลาด 

Marketing Channel Administration 

3(2-2-5)    

128323 การบรหิารการส่งเสรมิการตลาด  

Promotion Administration 

3(2-2-5) 

 

   

128XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 128XXX วชิาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 

128XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective  

3(x-x-x) 128XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective  

3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective 
3(x-x-x) 

   

   128320 การบรหิารการค้าปลกี 

Retail Administration 

3(2-2-5) 

   128321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology  

3(2-2-5) 

   128322 การตลาดเชิงปรมิาณ 

Quantitative Marketing 

3(2-2-5) 

   128323 นวัตกรรมการตลาดบริการ

ดิจิทัล 

Digital Service Innovation 

Marketing 

3(2-2-5) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

128324 การตลาดดิจทิัล 

Digital Marketing 

3(2-2-5)    

128325 การตลาดบริการ 

Service Marketing 

3(2-2-5) 

 

   

128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 

Marketing Strategies 

3(2-2-5) 

 

   

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ 2  

English for Business 

Communication II 

3(2-2-5)    

128XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 128XXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

128XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 128XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3(x-x-x) 

   128324 กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล 

Digital Marketing Strategy 

3(2-2-5) 

   128325 การออกแบบเนือ้หาการตลาด

ดิจิทัล 

Digital Marketing Content 

Design 

3(2-2-5) 

 

   128326 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

Data-Driven Marketing 

3(2-2-5) 

 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective 
3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

   128420 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Entrepreneurs in Digital Era 

3(2-2-5) 

128421 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology  

3(2-2-5)    

128423 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 

3(2-2-5) 128421 การจัดการการตลาด  

Marketing Management 

3(2-2-5) 

128424 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 

 

128422 สัมมนา 

Seminar  

1(0-3-2) 

 

128XXX วิชาเอกเลือก   

Major Elective 

3(x-x-x) 128XXX วิชาเอกเลือก   

Major Elective 

3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective 

3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

128491 การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต 128440 การฝึกงาน  

Professional Training หรือ 

6 หน่วยกิต 

128492 สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 128441 สหกิจศกึษา  

Co-operative Education หรือ 

6 หน่วยกิต 

128493 การศึกษาอิสระ  

Independent Study  

6 หน่วยกิต 128442 การศึกษาอิสระ  

Independent Study  

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 3 กันยายน 2563 เวลา 17.00-20.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายกมลพงศ์   รัตนสงวนวงศ์ ประธานกรรมการ  

2 ดร.กิตติศักดิ์ ศรไีพโรจน์  กรรมการ  

3 ดร.ธัญทิพย์      คฤหโยธิน กรรมการ  

3 นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์ กรรมการ  

4 ผศ.ดร.ยุพิน      ภัทรพงศส์ันต์ กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ 

5 นายบุรินทร์      กลีบเมฆ กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ 

6 นายพสุ           วุฒินันท์  กรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ 

7 นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา  17.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 3 กันยายน 2563 เวลา 17.00-20.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตร

ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

- ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

  

คณะกรรมการฯได้พิจารณาตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 เสนอให้มีการพิจารณาปรับชื่อสาขาวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาด

และตลาดแรงงาน 

  ประธานชี้แจงว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

รวมไปถึงวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น หลักสูตรจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ท าให้การด าเนินธุรกิจ

เข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เกิดอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมากขึ้น เพื่อให้หลักสูตรเป็น

แนวทางผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และอัตลักษณ์ของ

นักการตลาดในยุคดิจิทัล  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และสมควรปรับชื่อสาขาวิชาและปริญญา เป็นสาขาวิชาการตลาดดิจทิัล โดย

ใช้ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล Bachelor of Business Administration 

(Digital Marketing) 
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4.2 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในยุคดจิิทัล ดังต่อไปนี้   

4.2.1    พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ,เส้นทางการเดินทางของลูกค้า 

- เหตุผลเพราะ การตลาดในยุคปัจจุบันพฤติกรรมและความต้องการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงบ่อย และเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเป็นทฤษฎีใหม่

ด้านการตลาด ที่ใชใ้นการวิเคราะหพ์ฤติกรรม  

4.2.2 การตัดสินใจทางการตลาด )Marketing Decision Making(  

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  วิธีการตั้งราคา การวัดผลกลยุทธ์ทางการตลาด 

การวิเคราะห์ความชอบและความเอนเอียงที่ จะชอบ การตัดสินใจโดย

กระบวนการวิเคราะหตามล าดับช้ัน 

- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ผู้บริโภค

มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ในการค านวณ และไม่ทับ

ซ้อนกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร 

4.2.3 การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา    )d Pricing AdministrationProduct an(  

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  การบริหารสินค้าในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านราคา นโยบายใน

การก าหนดราคา 

- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ

มากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับชื่อรายวิชาและหลักสูตรบัณฑิตพรีเมยีมฯ CP All 

4.2.4 การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การแขง่ขัน 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์  

- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ผู้บริโภค

มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ในการค านวณ และไม่ทับ

ซ้อนกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร 

4.2.5 การบรหิารการขาย    )Sales Administration(  

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารงานขาย 

การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขาย 
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- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ

มากยิ่งขึน้ และสอดคล้องกับชื่อรายวิชาและหลักสูตรบัณฑิตพรีเมยีมฯ CP All 

4.2.6 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ  (Customer 

Experience Management and Relationship Marketing) 

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  การบริหารจัดการและวเิคราะหฐ์านข้อมูลลูกค้า 

- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ

มากยิ่งขึน้  

4.2.7 ระเบียบวิธีวจิัย  )Research Methodology(  

- ควรเพิ่มหรือปรับเน้ือหา  การใช้เครื่องมือทางสถิติเฉพาะที่ใช้ในเชิง

การตลาดที่เข้มข้นขึน้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- เหตุผลเพราะ ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการ

เรียนรู้  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

4.3 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณาการปรับเปลี่ยนชื่อวิชา เพื่อให้มุ่งเน้นถึงการ

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 ประกอบการและการพัฒนาธุ รกิ จ  (Entrepreneurship and Business 

Development) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาชาวิชา 

4.4 คณะกรรมการฯ เสนอให้พิจารณารายวิชาที่ควรเพิ่มเติมเข้าในหลักสูตร  

4.4.1    การวเิคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analytics) 

- กลุ่มวิชา   วิชาพืน้ฐานวชิาชีพเฉพาะ 

- เหตุผลเพราะ พื้นฐานวิชาชีพด้านการตลาดในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยมุ่ ง เน้นไปที่การ วิ เคราะห์กลุ่มลูกค้า 

ความสัมพันธ์มากยิ่งขึน้ 
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4.4.2   การบริหารการกระจายสินค้าส าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Distribution 

Chanel Administration) 

- กลุ่มวิชา  เอกบังคับ 

- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายสินค้าหรือช่องทางการจัด

จ าหนา่ยสินค้า ในยุคดิจทิัลได้เปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมมาก 

4.4 .3    นวัตกรรมการตลาดบริการดิจิทัล  (Digital Service Innovation 

Marketing) 

- กลุ่มวิชา  เอกบังคับ 

- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจบริการใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายในยุค

ดิจทิัล พฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์การบริการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

4.4.4    ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Entreprenuership in Digital Era) 

- กลุ่มวิชา  เอกบังคับ 

- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ ที่มุ้งเน้นความส าคัญไปที่การวางแผนโมเดลธุรกิจ การมองหา

โอกาสใหม่ในการลงทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงในการ

ด าเนนิธุรกิจในยุคดิจทิัลและการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจ 

4.4.5   การออกแบบเน้ือหาการตลาดดิจทิัล (Digital Marketing Content 

Design) 

- กลุ่มวิชา  เอกบังคับ 

- เหตุผลเพราะ สอดคล้องกับการตลาดในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนคน

ที่ไม่รู้จัก ให้เป็นลูกค้า ผ่านการสื่อสารด้วยเนื้อหาทางการตลาดบนโลก

ออนไลน์ ในแต่ละเส้นทางการเดินทางลูกค้า 

4.4.6   การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

- กลุ่มวิชา  เอกเลือก 

- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ที่ระบุว่า

การตลาดเชิงกิจกรรมนั้นมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่

ลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญต่อการสร้างแบรนด์และความจงรักภักดีของลูกค้า 

4 . 4 . 7    ก ารบริ ห ารการตลาดสิ นค้ าออนไล น์  (Digital Marketplace 

Management) 

- กลุ่มวิชา  เอกเลือก 
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- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ที่ระบุว่า

ตลาดใหมเ่กิดขึ้นในแพลตฟอร์มใหม่ที่นอกเหนอืจากการตลาดแบบดั้งเดิม เชน่

สื่อสังคมออนไลน์ เว็บตัวกลาง แอพพลิเคชั่นตา่งๆ  

4.4.8   การตลาดเชิงปริมาณ (Quantitative Marketing) 

- กลุ่มวิชา  เอกเลือก 

- เหตุผลเพราะ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ที่ระบุว่า

การตลาดยุคดิจิทัล มีความจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ทางการตลาดเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเชิงปริมาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการ

น าเสนอข้อมูล 

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 ในเรื่องของการท า

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การตลาดแบบติดตาม 

เครื่องมือตรวจสอบค าค้นหาของกูเกิล้ การวัดประสิทธิภาพโฆษณาดิจทิัล    

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ผูท้รงคุณวุฒิได้เสนอแนะดังนี้ 

- ให้เพิ่มเรื่องของ Personal Brand strategy การใช้บุคคลในการน าเสนอแบรนด์ จิตวิทยา

ในการน าเสนอ การการเล่าเรื่องสินค้า การเจรจาต่อรองราคา )trade discount (  

- วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแยกออกจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพดี เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นการแบ่ง

ระดับความส าคัญของรายวิชาที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางการตลาด และ 

การตลาดดิจทิัล เป็นวิชาที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน 

- อยากใหว้ิชาพืน้ฐานวชิาชีพลึกขึน้ เพื่อให้เข้าใจบริบททางธุรกิจในภาพใหญ่  

- ไม่มกีารเรียนสถิติธุรกิจเพื่อน าไปต่อยอดในการวิจัยการตลาด 
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- ขาดรายวิชาในภาพใหญ่ เชน่บริการกลยุทธ์ การบริหารกระบวนการ อยากใหม้ีความลึก

บนความกว้าง 

- มเีนือ้หาที่มคีวามทับซ้อนกันในหลายวิชาเอก 

- สร้างความเชื่อมโยงการเรียนกับการน าไปใช้จริง Active learning workshop ให้นักศึกษา

ลงไปท าจรงิกับชุมชน 

- การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีความส าคัญมากในปัจจุบัน การเรียนที่มุ่งเน้นปฏิบัติ

และน าผลงานไปใช้จริง 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยทางสาขาจะกลับไปพิจารณาเพื่อแกไขตามขอเสนอแนะตอไป 

 

ปิดประชุมเวลา   20.30 น. 
 

 

 

(นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ์)                       (นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์) 

        ผูบ้ันทึกการประชุม           ผูต้รวจ/รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์  

KITTISAK SREPIROTE, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ดร. กิตติศักดิ ์ศรไีพโรจน ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 35705013XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508  

091 851 2818 

Email kittisak.sr@up.ac.th 

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 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (การเงนิและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ชาญชัย พรมมิ กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ และชนิตาภา เทพวงศ์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยืนยันการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมจากมุมมองนักท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา. รายงานการ

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ (ครั้งที ่7), 7 กุมภาพันธ์ 

2563, หนา้ 77-90. เชยีงใหม:่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
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ประวัติ 

ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน  

Tanyatip Kharuhayothin, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ดร. ธัญทิพย์ คฤหโยธิน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508  

098-5393909 

Email tanyatip.kh@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 Doctor of Philosophy (Management and Business-Marketing) 

 University of Manchester, UK 

พ.ศ. 2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ) 

(นานาชาติ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) (นานาชาติ) 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

วรัญญา ไชยทารินทร์ และธัญทิพย์ คฤหโยธิน (2562). หนีส้ินในระบบของครัวเรือนเกษตรกร จังหวัด

พะเยา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชวีิต. 7(3), กันยายน-ธันวาคม 2562, หนา้ 

283 -294. 
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ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร

พงศ,์ ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขยีวค า. (2562). ปัจจัยเชงิประชากรศาสตร์ที่มผีล

ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสารของ บริษัท ขนสง่ จ ากัด ในจังหวัด

พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

“ยุทธศาสตรใ์หม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 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. 
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ประวัติ 

นายกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ 

Mr. Kamolpong Ratanasanguanvongs 

 

ชื่อ-สกุล นายกมลพงศ ์ รัตนสงวนวงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31009047XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508  

091 851 2818 

Email kamolpong.ratana@gmail.com   

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

วีระพงษ์ กิตติวงศ์ และกมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้แนวคิดการ

ประเมินชุมชนแบบมีสว่นร่วมเพื่อสรา้งความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพสานเข่งปลาทูบ้านสันจกปก 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่. 10(4), กรกฎาคม-สิงหาคม 2561, 306-

330. 

ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร

พงศ,์ ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขยีวค า. (2562). ปัจจัยเชงิประชากรศาสตรท์ี่มผีล

ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสารของ บริษัท ขนสง่ จ ากัด ในจังหวัด

พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
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“ยุทธศาสตรใ์หม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562, 

กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307). 

กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส ์คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง

การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หนา้ 

1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายคณสิส์ คณสิราพรพงศ์ 

Mr. Khaniss Khanissarapornphong 

 

ชื่อ-สกุล นายคณิสส์ คณิสราพรพงศ ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 31009000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508  

082-0281065 

Email payramin@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การตลาด)  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร

พงศ,์ ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขยีวค า. (2562). ปัจจัยเชิงประชากรศาสตรท์ี่มผีล

ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสารของ บริษัท ขนสง่ จ ากัด ในจังหวัด

พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

“ยุทธศาสตรใ์หม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562, 

กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307). 
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กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส ์คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง

การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หนา้ 

1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์ 

Mr. Burin Buntavong 

 

ชื่อ-สกุล นายบุรินทร์ บัณฑะวงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55699900XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508  

081-3006789 

Email burintue@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2540 Master of Business Administration (International Business) 

Johnson & Wales University, USA 

พ.ศ. 2538 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ชาญชัย พรมมิ, ธัญทิพย์ คฤหโยธิน, กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์, บุรินทร์ บัณฑะวงค์, คณิสส์ คณิสราพร

พงศ,์ ปฏิภาณ ชาติมนตรี และเกรียงไกร เขยีวค า. (2562). ปัจจัยเชงิประชากรศาสตรท์ี่มผีล

ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสารของ บริษัท ขนสง่ จ ากัด ในจังหวัด

พะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

“ยุทธศาสตรใ์หม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”, 6 กันยายน 2562, 

กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. (หน้า 298-307). 
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กมลพงศ ์รัตนสงวนวงศ์ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ คณิสส ์คณิสราพรพงศ์. (2563). การพัฒนาช่องทางทาง

การตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 9), 23-24 มกราคม 2563, หนา้ 

1018-1029. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ ปี 

2564 2565 2566 2567 2568 

1* นายกิตติศักดิ์  

ศรีไพโรจน์ 

35705013XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

M.B.A. 

 

ศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

Marketing 

 

การเงินและการธนาคาร 

Aberystwyth University, UK 

 

Cardiff Metropolitan 

University, UK 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

450 450 450 450 450 

2* นางสาวธญัทิพย์ 

คฤหโยธิน 

15601000XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

บธ.ม. 

 

นศ.บ. 

Management and Business -

Marketing 

การตลาดและการเป็น

ผู้ประกอบการ (นานาชาติ) 

การจัดการการสื่อสาร 

(นานาชาติ) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

University of Manchester, 

UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

450 450 450 450 450 

3* นายกมลพงศ์  

รัตนสงวนวงศ ์

31009047XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

 

บธ.บ. 

อนิเทอร์เน็ตและพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส ์

การตลาด 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

450 450 450 450 450 

4* นายคณิสส์   

คณิสราพรพงศ์ 

31009000XXXXX อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การตลาด 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

450 450 450 450 450 

5* นายบุรินทร์   

บัณฑะวงศ ์

55699900XXXXX อาจารย์ M.B.A. 

 

บธ.บ. 

International Business  

 

การตลาด 

Johnson & Wales University, 

USA 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

450 450 450 450 450 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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