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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ช่ือสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

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

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 ประเภทหลกัสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.2 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.3 ภาษาทีใ่ช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรบัเข้าศึกษา 
          รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

          เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยตรงเฉพาะ 
5.6 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 

          ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม คร้ังพิเศษที่  2/2563   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563    
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังที่  10/2563 เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2563 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักการตลาดดิจิทัล 
8.2 นักวิจัยตลาดดิจิทัล 
8.3 นักส่ือสารเน้ือหาคอนเทนต์ 
8.4 ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย 
8.5 ผู้เช่ียวชาญด้าน Search Engine Marketing 
8.6 นักวางแผนโฆษณาทางการตลาดดิจิทัล 
8.7 เจ้าของธุรกิจ/ประกอบอาชีพส่วนตัว 
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9. ช่ือ ต าแหน่งวิชาการ และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
ท่ี ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสิทธิ 
วงศ์ทองค า 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559 
2543 
2539 

2 อาจารย์ นายอดิเทพ  
ครุฑธามาศ 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด   
การตลาด   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
2548 

3 อาจารย์ นางสาวอรนี  
บุญมีนิมิตร 

บธ.ม 
ศศ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2536 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวนภัสสร 
ต่ืมสูงเนิน 

บธ.ม. 
 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2545 
 

2539 
5 อาจารย์ นายชนินทร์  

พุ่มบัณฑิต 
ปร.ด. 
 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การพัฒนาองค์การและการ
จัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
การจัดการองค์การ 
การจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 

2563 
 

2549 
2546 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุที่เปิดสอนทุกแห่ง)   
ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  
  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในมิติทางด้านเศรษฐกิจน้ัน มียุทธศาสตร์

หลักที่ส าคัญอย่างหน่ึง คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มียุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยแนวทางในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐได้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ มุ่งการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจดิจิทัล กลุ่มการบริการ 
และกลุ่มผู้ประกอบการเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง เพ่ือ
เช่ือมโยงไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นอกจากน้ี การก้าวสู่ยุค
เศรฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทยที่อยู่บนพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขายสินค้า การเงิน การขนส่ง และการบริการ ส่งผลให้
เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายจากธุรกิจที่มีความส าคัญลดลงไปสู่ธุรกิจที่
เกิดขึ้นใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง รวมถึง
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ภาครัฐยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนเมือง ให้เป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ในด้านการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด และการเป็นผู้ประกอบการแก่คนในท้องถิ่นและชุมชน 

จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่กล่าวมา การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จึงมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้คลอบคลุม
สาระส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ตามสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ และทักษะด้านการเป็นนักการตลาด  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านภาษาและการส่ือสารที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานอัน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ภายใต้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้โครงสร้างทางสังคม คุณค่า 
ค่านิยม และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างาน การเรียนการสอน การซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากอิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ที่ท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ที่ปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลา ด้านสถานที่ และช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อให้การเปล่ียนแปลงด้านความคิดและ
พฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมทุกระดับอย่างชัดเจน นอกจากน้ี หลายธุรกิจทั่วโลกได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Digital Transformation) โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจเดิมจากแบบออฟไลน์เป็นแบบออนไลน์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของก าลังคนและแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยสายงานบางสายงานก าลังจะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะที่จะเกิดรูปแบบงานใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น นักธุรกิจดิจิทัล ยูทูปเบอร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูล นักสร้างเน้ือหาทางการตลาดดิจิทัล เป็นต้น อาชีพเหล่าน้ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ตลอดเวลา  

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถส่งผลกระทบในด้านลบแก่สังคม การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ ผิดพบเห็นอยู่มากมายในสังคมไทย เช่น ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหา               
การกล่ันแกล้งหรือการให้ร้ายทางไซเบอร์ ปัญหาการบิดเบือนข้อมูล เป็นต้น สาเหตุอาจมาจากการขาดความรู้
และความเข้าใจในด้านกฎหมายหรือข้อบังคับ การขาดความรับผิดชอบ การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของคน
ในสังคม   

ดังน้ัน จากบริบทข้างต้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะ
วิทยาการจัดการ ได้ตระหนักการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมดังกล่าว จึงมีแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการพัฒนาคนให้มีทักษะบัณฑิตด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้การสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจแล้ว หลักสูตร ยังเน้นในเร่ืองของการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความสามารถใน
การปรับตัว ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21  
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 

       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ภายนอกทั้งในระดับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ต้องมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและคลอบคลุมสาระส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ตามสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ และรองรับการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยเน้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล
สมัยใหม่ สร้างความเข้าใจในการเร่ิมต้นท าธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการสร้างสรรค์
และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้ที่จะก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
หลักสูตรจึงมีแนวทางในการปรับปรุงที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิตที่จะเป็นนักการตลาด
ดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงตอบสนองต่อตลาดแรงงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะและทักษะในด้านการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านภาษาและการส่ือสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการปรับตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพซ่ึงจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม   

 
       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ คือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (Life Long Learning for All) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยใช้แนวทาง “ศาสตร์พระราชา” โดยมีพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม บริการ
ทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริและนโยบายการพัฒนาประเทศ และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ที่มา : การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
จันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ)   
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่
สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ี   

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นอกจากบัณฑิตจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และทักษะ
การตลาดดิจิทัลแล้ว บัณฑิตจะต้องมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคม มีความเอ้ืออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม มี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการท างานที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ท างานเป็นทีม มีระเบียบวินัย 
ยอมรับความคิดเห็นต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้  

2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม  บัณฑิตในสาขาวิชา
การตลาดดิจิทัลจะต้องผ่านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องตามศาสตร์ของสาขาวิชา โดยมี
สาระส าคัญคือ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของนักการตลาดในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ ในหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร สถาบันวิจัย
และพัฒนา และชุมชนท้องถิ่น 

3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นให้บัณฑิตได้
ท างานร่วมกับสังคมเชิงพ้ืนที่ด้วย (Area Base) รวมถึงการฝึกให้บัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ 

4) ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมให้บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญเก่ียวเน่ืองกับชาติ พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้บัณฑิตเข้าร่วมจะสามารถช่วยให้บัณฑิตตระหนักและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่สู่สังคมต่อไปได้ 

5) พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงหลักสูตรได้พัฒนาโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดย
มีเน้ือหาบางรายวิชาที่บูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชด าริต่าง ๆ 
ผ่านการเรียนการสอน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้ 

 

13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  ได้แก่  
(1)  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริม สุขภาพ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาที่สาม 
(2)  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก 
(3)  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/

สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน   

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ หรือคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนได้ในบางวิชาทั้งน้ีตามความสนใจโดยเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

 (1) รายวิชาที่สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น 
MKRT1101 หลักการตลาด 

(2)  รายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนจากหลักสูตรอื่น 
ACCT1104 การบัญชีส าหรับธุรกิจ         
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจดิจิทัล   
BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ   
ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ   
FINI1101 การเงินธุรกิจ   
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ   
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์    
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
ENGL3702  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 

ผลิตนักการตลาดดิจิทัล มืออาชีพ มีคุณธรรม วิทยาการทันสมัย ก้าวล้ าเทคโนโลยี 
 

1.2  วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่พร้อมส าหรับ              

การปฏิบัติงานด้านการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี    

ในงานทางการตลาดดิจิทัล 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบได้อย่างเป็น

ระบบ ส าหรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในองค์การและอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่
ชัดเจน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
3. ส ารวจความคดิเห็นของ
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
4. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร  

1.  รายงานการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  รายงานประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร 
3.  รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 
4.  รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2. พัฒนารูปแบบการสอน ด้วย
การบูรณาการรูปแบบต่าง ๆ 
ตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิต 

1.  สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาใน
ทุกรายวิชา 
2.  น ากระบวนการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพมาใช้เป็น
หลักในการจัดการเรียนการสอน 

1. มคอ. 3 
2. มคอ. 5 
3. การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานของ

นักศึกษา 

3. พัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดทักษะและ
ประสบการณ์ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ได ้

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 
2. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย 
3. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการ
เรียนการสอนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน หรือองค์การ
ภายนอก 

1. เอกสารประกอบการสอน/ต ารา 
2. รายงานความรู้ของบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม/เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา 

3. รายงานการวิจัย/บทความวจิัย 
4. รายงานผลการบริการวิชาการของ

บุคลากร 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศกึษา 

1.1  ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาค

การศึกษาปกติที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2) 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดรู้อน  
มีจัดการเรียนการสอนช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห ์

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน        
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม - เมษายน    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน - มิถุนายน 
ภาคนอกเวลา  เรียนในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น. 

และเรียนในวันอาทิตย์ เวลา  08.30 – 21.30  น.     
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ ก.พ. ให้การรับรอง 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถเทียบโอนได้ 
(3) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา 
(4) กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบ

วุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

(5)  ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยหลักสูตร 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
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2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าจะมีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน และความรู้พ้ืนฐานของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการ

เรียนการสอนในระดับระดับอุดมศึกษากับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกันซ่ึงอาจจะส่งผลการปรับตัวของ
นักศึกษาใหม่ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนนิการแก้ไขปัญหา 

(1) ข้อจ ากัดในการปรับตัวจากการเรียน 1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า โดยจัดให้มีกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา  

2. จัดกิจกรรมพบที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้เกิด
การสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

3. จัด กิจกรรมอบรมเต รียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา     
แรกเข้าของสาขาวิชา 

(2) ข้อจ ากัดทางด้านการใช้ภาษา 1. จัดให้ มีการทดสอบความรู้ท างด้ านการใ ช้ภาษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการใช้ภาษาทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

3. จัด กิจกรรมอบรมเต รียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา       
แรกเข้าของสาขาวิชา 

(3) ข้อจ ากัดทางความรู้พ้ืนฐานของแต่ละ
สาขาวิชา 

1. จัด กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา     
แรกเข้าของสาขาวิชา 
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2.5 แผนการรบันักศกึษาภาคปกติ และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
2.5.1 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ  

 
จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี              

ช้ันปีที่  (คน) 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปกีารศกึษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 80 80 80 80 80 
2  68 68 68 68 
3   62 62 62 
4    59 59 

รวม 80 148 210 269 269 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    59 59 

 
2.5.2 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา  

 
จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี              

ช้ันปีที่  (คน) 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปกีารศกึษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 40 40 40 40 40 
2  34 34 34 34 
3   31 31 31 
4    30 30 

รวม 40 74 105 135 135 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย : บาท) 

 

ภาคปกต ิ

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน 1,616,000 2,819,600 3,917,000 4,961,300 4,961,300 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรบัทั้งหมด 1,616,000 2,819,600 3,917,000 4,961,300 4,961,300 

 

ภาคนอกเวลา 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน 1,488,000 2,752,800 3,906,000 5,022,000 5,022,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรบัทั้งหมด 1,488,000 2,752,800 3,906,000 5,022,000 5,022,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

ภาคปกต ิ

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนนิการ 

    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,603,040 2,733,192 2,869,852 3,013,345 3,164,012 

    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 54,130 54,130 54,130 54,130 54,130 

    3. ทุนการศึกษา - - - - - 

    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,657,170 2,787,322 2,923,982 3,067,475 3,218,142 

ข. งบลงทนุ 

ครุภัณฑ ์ - - - - - 

รวม (ก)+(ข) 2,657,170 2,787,322 2,923,982 3,067,475 3,218,142 
จ านวนนักศึกษา 80 148 210 269 269 

 

 

ภาคนอกเวลา 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนนิการ 

    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,603,040 2,733,192 2,869,852 3,013,345 3,164,012 

    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 54,130 54,130 54,130 54,130 54,130 

    3. ทุนการศึกษา - - - - - 

    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,657,170 2,787,322 2,923,982 3,067,475 3,218,142 

ข. งบลงทนุ  

ครุภัณฑ ์ - - - - - 

รวม (ก)+(ข) 2,657,170 2,787,322 2,923,982 3,067,475 3,218,142 
จ านวนนักศึกษา 40 74 105 135 135 

 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษา 99,644 37,667 27,847 22,722 23,838 
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2.7 ระบบการจัดการศกึษา 
จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 120    หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร   

 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
  2)  กลุ่มวิชาเอก   53 หน่วยกิต                  
 (1) วิชาเอกบังคับ                             47    หน่วยกิต 
 (2) วิชาเอกเลือก                 6   หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาปฏบิัตกิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 7    หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในโครงสรา้งหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาบังคบั 15  หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาบรูณาการ  6 หน่วยกิต 

GEIG1001 ไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง  3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Citizenship in Contemporary World 

   1.2) กลุ่มวิชาภาษา    9   หน่วยกิต  
GELT1001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
GELE1001   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6) 
 English for Communication 
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GELE1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน        3(3-0-6) 
 English for Work 
 

  2) กลุ่มวิชาเลือก  15  หน่วยกิต 
   2.1)  กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ   3    หน่วยกิต 

GEHP1101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Exercises for Health 
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 
 Physical Fitness Promotion for Health 

   2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3    หน่วยกิต 
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life 
GEHS1102 การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 
 Self-Development for Happiness in Life 
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 
 Social Morality and Reasoning 
 

   2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 3  หน่วยกิต 
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
GESC1102   วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 
 Sciences for Life 
GESC1103   พืชพรรณเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
 Plants for Life 
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
            Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
 Life and Technology 
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 
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   2.4)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3  หน่วยกิต 
GESO1101 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 
GESO1102 พลวัตสังคมโลก  3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society 
GESO1103 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Man and Environment 
GESO1104 กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
 Law for Living 
 

    2.5)  กลุ่มวิชาภาษาทีส่าม 3 หน่วยกิต 
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Chinese in Daily Life 
GETL1102 ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 French in Daily Life 
GETL1103  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Japanese in Daily Life 
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Korean in Daily Life 
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)  
 Khmer in Daily Life 
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Vietnamese in Daily Life 
 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาแกน                     24 หน่วยกิต            

ACCT1104 การบัญชีส าหรับธุรกิจ        3(3-0-6)     
 Accounting for Business 
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Application Software and Internet for Digital Business 
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Contemporary Management and Business Ethics 
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ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6)   
 Managerial Economics for Business 
FINI1101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance 
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)   
 Taxation and Business Laws 
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์  3(3-0-6)    
 Human Capital Management 
MKRT1101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

 
  2) กลุ่มวิชาเอก 53 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคบั 47 หน่วยกิต 

ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Specific Career Purposes 
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค             3(3-0-6) 
 Consumer Behavior 
MKRT2102 การจัดการการตลาด  3(3-0-6) 
 Marketing Management 
MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล                           3(3-0-6) 
 Digital Distribution Channels Management 
MKRT2501 การออกแบบเน้ือหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Marketing Content and Campaign Design 
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา  3(3-0-6) 
 Product Brand and Price Management 
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Marketing 
MKRT3303 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 
MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม  3(3-0-6) 
 Social Network Marketing 
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MKRT3501 การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา  3(2-2-5) 
 Search Engine Marketing 
MKRT3901 วิธีวิจัยวทิยาทางการตลาดดิจิทัล            3(3-0-6) 
 Research Methodology in Digital Marketing 
MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด  3(2-2-5) 
 Marketing Event 
MKRT4501 การตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Marketing 
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล  2(0-4-2) 
 Seminar in Digital Marketing 
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล  3(0-6-3) 
 Research in Digital Marketing  

 
   2.2) กลุ่มวิชาเอกเลอืก  6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
MKRT3102 การตลาดบริการ  3(3-0-6) 
 Service Marketing 
MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจเครือข่าย  3(3-0-6) 
 Sales Management and Network Marketing 
MKRT3502 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการกีฬา  3(3-0-6) 
 Marketing for Sports Industry 
MKRT4103 การตลาดเพ่ือความยั่งยืน  3(3-0-6) 
 Marketing for Sustainability 
 

  3) กลุ่มวิชาปฏบิัตกิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2) 
3.1) ฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 

MKRT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in Digital Marketing 
MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  5(350) 
 Occupational Practicum in Digital Marketing 
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3.2) วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 
MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล  2(90) 
 Preparation for Co- operative Education in Digital Marketing  
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล   6(540) 
 Co-operative Education in Digital Marketing 

 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี อย่างน้อยจ านวน 6 หน่วยกิต ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งน้ีต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือก และรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และต้องไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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3.1.4 แผนการศกึษา 
(1) ภาคปกติ  
 

 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    
  2.1 กลุ่มวิชาแกน BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 3 

 BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ  3 
 ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ  3 
 HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์ 3 
 MKRT1101 หลักการตลาด 3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   21 

 

ภาคการศกึษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน ACCT1104 การบัญชีส าหรับธุรกิจ 3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    
    1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 

 MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล                                    3 
 MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม 3 
 MKRT4501 การตลาดดิจิทัล 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   21 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน FINI1101 การเงินธุรกิจ  3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
 MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา 3 
 MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ 3 
 MKRT3303 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  
   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   21 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ 3 
 MKRT2102 การจัดการการตลาด 3 
 MKRT2501 การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล                          3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   18 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT3901 วิธีวิจยัวิทยาทางการตลาดดิจิทัล  3 
 MKRT3501 การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา   3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม   15 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3 
 MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 2 
 MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

MKRT4801 
หรือ 

MKRT4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  
หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 

2 
 
2 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   13 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

MKRT4802 
หรือ 

MKRT4804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 
หรือ 

สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 

5 
 
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   5-6 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 
รวม   6 
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(2) ภาคนอกเวลา  
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    
    2.1 กลุ่มวิชาแกน BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 3 

 BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ  3 
 ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ  3 
 MKRT1101 หลักการตลาด 3 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม   15 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    
    1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 

 MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล                                    3 
 MKRT4501 การตลาดดิจิทัล 3 
 MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   12 
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ภาคการศกึษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์ 3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   9 
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ช้ันปีที่ 2 
 

ภาคการศกึษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1. กลุ่มวิชาแกน ACCT1104 การบัญชีส าหรับธุรกิจ  3 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
 MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา 3 
 MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ 3 
 MKRT3303 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   15 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน FINI1101 การเงินธุรกิจ  3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ 3 
 MKRT2102 การจัดการการตลาด 3 

 MKRT2501 การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล                          3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก   3 
    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   15 
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ภาคการศกึษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  3 
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   9 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT3901 วิธีวิจยัวิทยาทางการตลาดดิจิทัล  3 
 MKRT3501 การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  เลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือก 3 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม   15 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3 
 MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 2 
 MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล 3 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

MKRT4801 
หรือ 

MKRT4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
ดิจิทัล 

หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 

2 
 
2 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   10 
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ภาคการศกึษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   3 

รวม   6 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

MKRT4802 
หรือ 

MKRT4804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  
หรือ 

สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 

5 
 
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

รวม   5-6 

 
ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   6 
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ภาคการศกึษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุ่มวิชาแกน    
2.2 กลุ่มวิชาเอก    

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ                         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   3 

รวม   3 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา  
 

ACCT1104     การบัญชีส าหรบัธุรกิจ  3(3-0-6)    
                Accounting for Business 

ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชีและการเงิน วงจรบัญชี  
งบการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพ่ือไป
ใช้ในการตัดสินใจ 

 
BISS1102 ซอฟตแ์วรป์ระยุกตแ์ละอินเทอร์เน็ตเพือ่งานธรุกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Application Software and Internet for Digital Business  

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจดิจิทัล กระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานธุรกิจดิจิทัล การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การส่ือสารและการสืบค้น การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเว็บ ในงานธุรกิจดิจิทัล พ้ืนฐาน
และการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ ส่ือสังคมออนไลน์ในงานธุรกิจดิจิทัล 

 
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ        3(3-0-6) 

Contemporary Management and Business Ethics  
 วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ แนวคิดการจัดการร่วมสมัย  กระบวนการจัดการ  

การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การส่ังการ และการควบคุม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับการจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ และธรรมาภิบาลในการ
จัดการธุรกิจ 

 
ECON1109 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการธรุกิจ    3(3-0-6) 
 Managerial Economics for Business 

หลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ แนวคิด 
ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย มูลค่า ราคา การจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์ อุปทาน ของสินค้าในตลาด ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น 
การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ENGL3701  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 

ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูง
ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่าน
และตีความ หนังสือ ต ารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงาน
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ 

 
ENGL3702  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Specific Career Purposes           

  ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษ   ที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ 
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ที่
หลากหลายในการปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์น้ัน ๆ   

 
FINI1101 การเงินธรุกิจ      3(3-0-6)   
 Business Finance    
 รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : ACCT1104  การบัญชีส าหรบัธรุกิจ   

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่า
ของเงินตามเวลา ความเส่ียงและผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุนของ
ธุรกิจ ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล 

 
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6)   
 Taxation and Business Laws 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : ACCT1104 การบัญชีส าหรบัธุรกิจ 

ความรู้เก่ียวกับการภาษีอากรธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลและธุรกิจ 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
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GEHP1101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercises for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายโดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หรือการออกก าลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น      
การเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล 
เป็นต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี  รวมไปถึงการ
ป้องกัน การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  
 

GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Fitness Promotion for Health 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคัญ  วิธีการทดสอบและประเมิน  
หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับสุขภาพตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลักการโภชนาการและค านวณปริมาณอาหารส าหรับการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต                  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life  

ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความ
งาม  สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                                             3(3-0-6) 
 Self-Development for Happiness in Life 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย  การศึกษาตนเอง และการ
ประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง  
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด  
การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข 
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GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตผุล 3(3-0-6) 
 Social Morality and Reasoning 

แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมี
วินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม 

 
GEIG1001       ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
 Thailand in a Changing World 

รับรู้ความเปล่ียนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ  
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสืบเน่ืองมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน  
และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ บริษัท
ข้ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social 
enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเส่ียงและโอกาสของประเทศไทย และ
สังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซียน เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงบทบาทของ
มนุษย์ในการเปล่ียนแปลง 

 
GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Citizenship in Contemporary World 

เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาทของ
ตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตส านึกด้านจิตอาสา และงานใน
บริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาชีพ 

 
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพ่ือ
การส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทักษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน  
สามารถเขียนประโยคพ้ืนฐานและข้อความส้ัน ๆ เพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
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GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏบิัติงาน 3(3-0-6) 
 English for Work 

ศึกษาค าศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวกับต าแหน่งงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่ท างาน  
การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมีโอกาสในการ
ฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในส านักงานของแต่ละประเทศใน
อาเซียน 

 
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเขียนที่ เ ก่ี ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จ รูปต่าง  ๆ เพ่ือประยุกต์ ใ ช้งานกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
GESC1102  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Sciences for Life 

ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ความส าคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล    
การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
GESC1103 พืชพรรณเพือ่ชีวิต 3(3-0-6) 
 Plants for Life 

คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพือ่ชีวิต 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิ งแวด ล้อม การอนุ รักษ์  ผลกระทบที่ เ กิด ขึ้นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ  
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการฟ้ืนฟู ส่งเสริม บ ารุงรักษา คุ้มครอง
ทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Life and Technology 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

 
GESC1106 การคิดและการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเพือ่การด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Thinking and Numeral Analysis for Living 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ      
สกุลเงินและอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบี้ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์           
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

GESO1101 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาและส่งเสริม
ความเป็นไทย 
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GESO1102 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society 

วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลัก
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพ่ือให้รู้จัก เข้าใจ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมี
ส านึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกต่อไป 

 
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment 

ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
GESO1104 กฎหมายเพือ่การด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Law for Living 

ศึกษากฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยบุคคล เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา  
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบื้องต้น 

 
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

Chinese in Daily Life 
ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใ ช้ใน

ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 
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GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
French in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1103 ภาษาญีปุ่่นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
         Japanese in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1104 ภาษาเกาหลใีนชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
          Korean in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GETL1105 ภาษาขแมรใ์นชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
      Khmer in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาขแมร์เบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่  ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 
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GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
          Vietnamese in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ       
กล่าวค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรม      
ในชีวิตประจ าวัน 

 
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์                          3(3-0-6) 
 Human Capital Management  

ความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จนถึงกลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง การจัดการผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมและบรรลุเป้าประสงค์เชิงประสิทธิภาพขององค์กร      
การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม   
ทุนมนุษย์ การพัฒนาภาวะผู้น า การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ จรรยาบรรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุนมนุษย์ การก าหนดค่านิยมร่วมเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
องค์กร การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และการสร้างความผูกพัน
ของทุนมนุษย์ในองค์กร  

 
MKRT1101     หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

ความหมาย ประเภท ความส าคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ 
โดยกล่าวถึงการศึกษาแนวคิดการตลาดยุค 1.0 ถึงการตลาดยุค 4.0 ส่วนประสมทาง
การตลาด ระบบการตลาด และการตลาดเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือ
วางแผนและออกแบบส่วนประสมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

 
MKRT1102  พฤตกิรรมผูบ้ริโภค  3(3-0-6) 

Consumer Behavior 
   ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการจัดการการตลาด ทฤษฎี

และรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันรวมทั้งปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์ 
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MKRT2102  การจัดการการตลาด         3(3-0-6) 
Marketing Management 

   การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาด เพ่ือการวางแผนการตลาดเชิง 
กลยุทธ์ ส าหรับการเขียนแผนการตลาด การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัด
องค์การทางการตลาด การประเมินผล และการควบคุมการตลาด  

 
MKRT2104  การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล  3(3-0-6) 

Digital Distribution Channels Management 
   แนวความคิดการจัดการการจัดจ าหน่าย สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อช่องทาง

การตลาดดิจิทัล การวางแผนโครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่าย การจัดการห่วงโ ซ่
อุปทาน การพยากรณ์และการบริหาร ค าส่ังซ้ือ การจัดการโลจิสติกส์ทางการตลาด รวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบการกระจายสินค้า และกลยุทธ์การจัดการการจัด
จ าหน่าย   

 
MKRT2501  การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5)                              
 Digital Marketing Content and Campaign Design 
   เน้นฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์การออกแบบเน้ือหาบนการตลาดดิจิทัลที่

หลากหลาย เพ่ือน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบของแคมเปญการตลาดดิจิทัล การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในฐานะผู้รับสาร การวางแผนช่องทางการส่ือสาร การวางแผน
งบประมาณ การก าหนดกลยุทธ์ และการวัดและประเมินผลความส าเร็จของแคมเปญ 

 
MKRT3101  การจัดการผลิตภณัฑ์ ตราสินค้า และราคา  3(3-0-6) 

Product Brand and Price Management 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวความคิดของผู้บริหารในการวางแผนและก าหนด

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาประเภทของผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและนโยบายที่ส าคัญใน
การสร้างตราสินค้า การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการ
ก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งราคา เศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจด้าน
ราคา อิทธิพลของราคาที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ด้านราคา การก าหนดราคาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และราคา รวมถึงจริยธรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
การตั้งราคา 



43 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

MKRT3102  การตลาดบริการ        3(3-0-6)     
 Service Marketing  
   ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ ประเภทของตลาด

บริการ วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ คุณภาพบริการ ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริการ การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
บริการ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการตลาดบริการ 

 
MKRT3201  การตลาดระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Marketing 
   ความส าคัญและสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 

บทบาทและการด าเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ นโยบายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และภูมิภาคอ่ืน ๆ รูปแบบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนและ 
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศ 

 
MKRT3303  การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ  3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication 
   ลักษณะทั่วไป และความส าคัญของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการส่ือสารในรูปแบบที่หลากหลาย 
การวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือออกแบบรูปแบบการส่ือสารที่เหมาะสม 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทั้งส่ือหลักและส่ือรองผ่านช่องทางทั้ง ออนไลน์และ
ออฟไลน์ อย่างเหมาะสม 

 
MKRT3305  การตลาดเครือข่ายสังคม 3(3-0-6) 

Social Network Marketing 
   ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และแนวความคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคม การน า

เครือข่ายสังคมมาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าการตลาด กลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคม 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม การสร้าง การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหาร 
ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสังคม 
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MKRT3401  การจัดการการขายและธรุกิจเครอืข่าย  3(3-0-6) 
Sale Management and Network Marketing 

  บทบาทหน้าที่ การขายโดยบุคคล ศิลปะการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารการขาย การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย การประเมินผลและควบคุมการ
ขาย เทคนิคการขายเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ความหมายและความส าคัญของการขาย
ตรงและธุรกิจเครือข่าย ประเภทธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย แผนธุรกิจเครือข่าย กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความส าเร็จ 

 
MKRT3501  การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา  3(2-2-5) 

Search Engine Marketing  
   พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมอันดับการค้นหาของเว็บไซต์โดยเคร่ืองมือ Search 

Engine ส าหรับการท าการตลาดดิจิทัล ทั้งแบบ SEO (Search Engine Optimizations) 
และแบบ SEM (Search Engine Marketing) กลยุทธ์การใช้ค าค้นหาและเทคนิคที่จ าเป็น
เพ่ือให้เว็บไซด์ติดอันดับที่ดีบนหน้าแสดงผลการค้นหา การเขียนค าโฆษณา ความส าคัญของ
คะแนนที่มีคุณภาพ การอ่านข้อมูลสถิติและน าข้อมูลไปปรับปรุงแผนงาน รวมไปถึงการ
วิเคราะห์การตอบรับกลับมาให้ได้มากที่สุด 

 
MKRT3502  การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการกีฬา  3(3-0-6) 

Marketing for Sport Industry 
  การบริหารจัดการด้านการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬา การวิเคราะห์

และการวางแผนการตลาดธุรกิจด้านการกีฬา พฤติกรรมของผู้เข้าชมกีฬา การประเมินผล
การตลาดการกีฬา แนวโน้มและประเด็นในปัจจุบันของการตลาดการกีฬาระดับภูมิภาค
อาเซียน ระดับทวีปและระดับโลก การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้านการกีฬา 
เพ่ือส่งเสริมสิทธิประโยชน์การกีฬา แผนธุรกิจและการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้านการกีฬา โดยใช้เคร่ืองมือทางการตลาดยุคดิจิทัล 

 
MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Digital Marketing 

ความหมาย บทบาท ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิค
การตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนเค้าโครงการวิจัย  
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MKRT4103  การตลาดเพื่อความย่ังยืน  3(3-0-6) 
Marketing for Sustainability 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดในการด าเนินงานทางการตลาดที่ค านึงถึงลูกค้า 
ธุรกิจและส่ิงแวดล้อม การผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว รวมถึงการ
ด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคม และเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว การใช้กลยุทธ์และการจัดการ
ทางการตลาดดิจิทัล เพ่ือเป ล่ียนแปลงพฤติกร รมผู้บริโภคและธุรกิจให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ยั่งยืนองค์กรเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

 
MKRT4302  การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 

Marketing Event  
   แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดการ  

ออร์กาไนเซอร์เพ่ือสร้างกระแสความสนใจของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์
การเลือกเคร่ืองมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมในยุคการตลาดแบบดิจิทัล เช่น 
กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมขององค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไร การบริหารคน การบริหารเคร่ืองมือในแต่ละสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการ
เปล่ียนแปลง 

 
MKRT4501  การตลาดดิจิทัล             3(2-2-5) 
 Digital Marketing 
   ความหมายและแนวทางการตลาดดิจิทัล ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ การผนวก

รวมการตลาดออนไลน์และการตลาดออฟไลน์ เคร่ืองมือส าคัญต่าง  ๆ ในการท าการตลาด
ดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนาการจัดท าแผนการตลาด โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพการแข่งขัน 
และพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการด าเนินงานทางการตลาดดิจิทัลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 
MKRT4801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in Digital Marketing 

การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถท างานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล  5(350) 
 Occupational Practicum in Digital Marketing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: MKRT4801 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ดิจิทัล          

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ ในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์  

 
MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 2(90) 
 Preparation for Co-operative Education in Digital Marketing 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะ การใช้
ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 6(540) 
 Co- operative Education in Digital Marketing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น: BUSS4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 

การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง  ณ สถาน
ประกอบเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ  ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและน าเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ 

 
MKRT4901  สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 2(0-4-2)  
 Seminar in Digital Marketing  
   การบูรณาการความรู้ทางการตลาดดิจิทัลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาและประเด็น

ส าคัญทางการตลาดเน้นศึกษาปัจจัยการด าเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จ
และความล้มเหลว โดยใช้วิธีการจัดสัมมนาและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจ หรือเป็นแนวโน้ม
ที่ส าคัญในอนาคต 
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MKRT4902  การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล  3(0-6-3)   
Research in Digital Marketing 

   บทบาทและความส าคัญของการวิจัยทางการตลาดดิจิทัลที่มีต่อธุรกิจ การก าหนด
เทคนิคและเคร่ืองมือในการวิจัยตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปล่ียนแปลง 
การใช้สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเต รียมข้อมูล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ
กรณีศึกษาด้านการวิจัยตลาดเฉพาะกรณีศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
และธุรกิจออนไลน์ 
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3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ท่ี ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ ชม.สอน/
ภาค

การศึกษา 
1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายสิทธิ 
วงศ์ทองค า 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559 
2543 
2539 

12 

2 อาจารย์ นายอดิเทพ  
ครุฑธามาศ 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด   
การตลาด   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2549 
2548 

12 

3 อาจารย์ นางสาวอรนี 
บุญมีนิมิตร 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2536 

12 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวนภัสสร 
ต่ืมสูงเนิน 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2545 
 

2539 

12 

5 อาจารย์ นายชนินทร์ 
พุ่มบัณฑิต 

ปร.ด. 
 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การพัฒนาองค์การ
และการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ 
การจัดการองค์การ 
การจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 

2563 
 
 

2549 
2546 

12 

  
3.2.2 อาจารย์ประจ า/ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   

ท่ี ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ชม.สอน/
ภาค

การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายธีรโชติ    
สัตตาคม 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการและบริหาร
องค์การ การตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

2 อาจารย์ นางสาวดวงพร  
คงพิกุล 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการประยุกต์   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

12 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายนวระ  
ทาสุวรรณ 

วท.ม 
 

บธ.ม 
บธ.บ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
พาณิชอิเล็กทรอนิกส์
บริหารธุรกิจ   
การจัดการธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 

4 อาจารย์ นางกัลยกร   
กลายสุข 

ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารองค์การ   
การสหกรณ์  
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี    
 
มหาวิทยาลัยเกริก 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
              

12 
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ท่ี ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ชม.สอน/
ภาค

การศึกษา 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

นางสาวอาจารีย์  
ประจวบเหมาะ 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
 บช.บ. 

บริหารธุรกิจ  
การจัดการ  
การบัญชี  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12 

6 
 

อาจารย์ นางสาวชลธิชา  
ทิพย์ประทุม 
 

ปร.ด.  
บธ.ม. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการ     
การตลาด 
การจัดการท่ัวไป    
การบริหารธุรกิจเกษตร                 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

12 

7 อาจารย์ นายชนินทร์ 
พุ่มบัณฑิต 

ปร.ด. 

 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การพัฒนาองค์กรและการ

จัดการสมรรถนะของมนุษย์

การจัดองค์การ   

การจัดการท่ัวไป   

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 

12 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวรจนา 
แสงตาล 

บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ                               
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                          
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

12 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวนภัสสร 
ต่ืมสูงเนิน 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

12 

10 อาจารย์ นางศศิกานต์ 
จรณะกรัณย์ 

พณ.ม. 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการบริหาร                  
นิเทศศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

12 

11 อาจารย์ นางสุมนา 
จันทราช 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเชิงกลยุทธ์   
การจัดการ 
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

12 อาจารย์ นายก่อกุล 
กีฬาพัฒน ์

บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด  
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 

13 อาจารย์ นางสาวอรนี   
บุญมีนิมิตร 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ   
บริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12 

14 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางปรางค์มณี 
เดชคุ้ม 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
กศ.บ. 

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
การจัดการองค์การ 
คหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 

15 อาจารย์ นางสาวชนิดา 
ลีลาสุวรรณสิริ 

บธ.ด. 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ.  

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการท่ัวไป 
สื่อสารมวลชน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

12 
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ท่ี ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ชม.สอน/
ภาค

การศึกษา 

16 อาจารย์ นายสุรเชษฐ์ 
จันทรงาม 

ปร.ด. 

 
คอ.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
วิทยาการคอมพิวเตอร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

12 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา)  

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามก่อนเข้าสู่การท างานจริงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ใ ช้ 
องค์ความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมดน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ดังน้ัน หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับที่อยู่
ในโครงสร้างของหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1)  มีทักษะในการปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ 
(2)  บูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน

ประกอบการได้ 
(4)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อย่าง

สร้างสรรค์ 
(5)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  และมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
(6)  มีความมั่นใจ ความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้น 
(7)  สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท า โครงงานหรืองานวิจัยที่ นักศึกษาสนใจซ่ึงจะต้องเป็นหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับ
การศึกษารูปแบบงานด้านบริหารธุรกิจ การพัฒนางานด้านบริหารธุรกิจ หรือการสร้างนวัตกรรม โดยต้องมี
องค์การธุรกิจหรือชุมชนท้องถิ่นอ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่หลักสูตรก าหนด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และสามารถศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล  สรุปผล เขียนรูปเล่มโครงงานหรืองานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในการท างานวิจัยเบื้องต้น 
(2) มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ การส่ือสาร การประสานงาน และ การท างานเป็นทีม 
(3) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้
(4) มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
(5) โครงงานหรืองานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบที่สามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ 
(6) สามารถเขียนผลงานวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 3 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
(1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษา

โครงการหรืองานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
(2) ก าหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความงานวิจัย หรือตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยให้

นักศึกษาดาวน์โหลด 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาตลอดการท าโครงการหรืองานวิจัย เช่น การเลือกหัวข้อ กระบวน

การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลงานวิจัย  
(4) ติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักศึกษา  
(5) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างของโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการ 
(6) นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าและผลงานโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากบันทึกความก้าวหน้าและการปรับปรุงในสมุดให้ค าปรึกษา  
(2) ประเมินผลจากการน าเสนอโครงการหรืองานวิจัยปากเปล่าแก่คณะกรรมการ  
(3) ประเมินผลจากการรูปเล่มโครงการหรือรายงานการวิจัย 
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หมวดที่ 4  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 
1. การเป็นนักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

นักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ประกอบการอิสระ 
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

- บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

- บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษา 
คิด  วางแผน ค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา ด้ว ย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประเมินเพ่ือปรับปรุงตนเอง
อยู่ตลอดเวลา 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายเหมาะสม ใช้วาจาที่
สุภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย  

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาใช้
เทค โนโ ลยี สารสนเทศ ในการ สืบค้ นข้ อมู ล 
ติดต่อส่ือสาร การส่งงาน การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 

- กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- กิจกรรมการเรียนที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการท า
ธุรกิจออนไลน์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองาน
ธุรกิจ  

3. ความสามารถด้านการคิดเชิงออกแบบ การคิด
เชิงสร้างสรรค์ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นหาปัญหาและ
ความต้องการของคนในสังคมจากสถานการณ์จริง 
น าปัญหาที่ได้มาคิดและออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

- กิจกรรมการอบรมกระบวนการความคิด เชิ ง
ออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ หรือเวทีส่งเสริมให้เกิดการ
แสดงทางความคิด 

4. การใช้ภาษาต่างประเทศและการส่ือสาร - สร้างสถานการณ์ให้ ส่ือสารภาษาต่างประเทศ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียน 

- กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาที่สาม 

- จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในทุก ๆ 
ภาคเรียน 

- การทดสอบภาษา อังกฤษวั ดผล ก่อนส า เ ร็จ
การศึกษา  

- สอดแทรกภาษาต่างประเทศในทุกรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอน 

5. การมีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการ
ปรับตัว 

- จัดกิจกรรมวันพบที่ปรึกษา และกิจกรรมพ่ีพบน้อง
เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกัน และแนะน า
การเรียนการสอน และการท ากิจกรรมหลักสูตร 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมจิตอาสา เพ่ือให้
นักศึกษาร่วมกันท างานโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

- มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิดการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างทักษะการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม  

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ - ผู้สอนจะสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาในการบรรยายแต่ละรายวิชา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

- ก าหนดรายวิชา หลักการจัดการร่วมสมัยและ
จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นวิชาแกนที่นักศึกษาต้อง
เรียน 

- ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้
นักศึกษา  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบร่ืนและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับส่ิงต่อไปน้ี เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย 

(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) ซ่ือตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง 
2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความส าเร็จ  
3) เสียสละ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนน้อม 
4) กตัญญูกตเวที 
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 
6) ส านึกรักต่อชาติและสถาบัน 

(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเร่ืองการแต่งกายให้เป็นไปตาม               

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น

ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
4) ปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจ ริตในการสอบหรือการลอก         

การบ้านของผู้อ่ืน 
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา  
6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ 
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8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวิ นัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) จ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง 
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
7) การท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน   

2.2 ด้านความรู้  
นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และความรู้เก่ียวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือใช้ในการด ารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้    
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ 
(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถาม ตามเน้ือหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(3) สอนให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
(4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน 
(2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาการสามารถ

บอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย  ส่ิงตีพิมพ์หรือส่ือต่าง ๆ ทาง
วิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา 
(1) พ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อ่ืนได้   
(2) รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม  
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(4) สามารถคิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา    

ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ     

ที่ถูกต้องเหมาะสม 
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning: PBL) 
(2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study: IS) 
(3) การเรียนรู้จากการท างาน (Work Based Learning: WBL) 
(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
(5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ (Speakers) 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(2) การสอบข้อเขียน 
(3) การเขียนรายงาน 
(4) การสัมมนา 
(5) การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ 
(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าช้ันเรียน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถริเร่ิมอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา มีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ แสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 

(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม  
(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่

มีการบังคับ 
(3) ตระหนักรู้และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของ

ส่วนรวม 
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(4) สามารถพ่ึงพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)  
(2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืน (Inquiry Based Learning) 
(3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning) 
(4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning) 
(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play) 
(6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

2.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
(2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกันและกัน  
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 
(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง น าเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการจากส่ิงตีพิมพ์หรือส่ือต่าง  ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการ
ประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 

(2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน 
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 
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(2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
(3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 
(4) ใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
(5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
(6) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  
(7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือส่ือต่าง ๆ ทุกรายวิชาได้ 

 
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ 

 
หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเร่ือง คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา 
(2) ในหลักสูตรบังคับเรียนวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(3) สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละและความพอเพียง 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียน ตรงเวลา จ านวน

ทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 

(2) การสอบข้อเขียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
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(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ใน
ด้านคุณภาพของงานและการมีส่วนร่วมในงานน้ัน ๆ ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมช้ันหรือเพ่ือนร่วมกลุ่ม และการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 

(4) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาที่ท าการทุจริตในการสอบ หรือกระท าผิดกฎระเบียบ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 

2.2  ด้านความรู ้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 
(2) สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวน

การการจัดการและบริห ารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจั ดโครงสร้า งองค์การ การปฏิบัติการ  
การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ 

(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต่ละวิชาซ่ึงครอบคลุมถึงสาระส าคัญของศาสตร์ด้าน

การจัดการและบริหารธุรกิจ และ/หรือกระบวนการบริหารธุรกิจ และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจ 
และ/หรือความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ 

(3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริงในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการ
ประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจปัจจุบันเพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจ   

(4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค 
(2) การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในลักษณะของงาน

เดี่ยวและงานกลุ่มทั้งในรูปแบบการท ารายงานและการน าเสนอปากเปล่า 
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(3) การประเมินผลโดยสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้งาน  
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) มีทักษะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่รับการฝึกฝนตามเน้ือหาสาระส าคัญ               

ของสาขาวิชา 
2.3.2  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพบริหารธุรกิจ 
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ 
(4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
(5) มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และหาค าตอบด้วยตนเอง 
(6) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางแก้ปัญหาในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง

อภิปรายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช้ันเรียน  
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลตามผลส าเร็จของงานและความถูกต้องเหมาะสมของสารสนเทศที่

น ามาใช้ 
(2) ประเมินผลตามผลการด าเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงความถูกต้อง

เหมาะสมของทฤษฎีหรือแนวคิดที่น ามาใช้ 
(3) ประเมินผลโดยการสอบ 
(4) การประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 
(5) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย  

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น า และสมาชิกในกลุ่มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ร่วมท าเป็นกลุ่ม 
(2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
(3) ก าหนดแผนการส่งความคืบหน้าของงานและรายช่ือสมาชิกที่รับผิดชอบ 
(4) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับ

นักศึกษา บุคลากร ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
(2) ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่ม 

ในช้ันเรียน 
(3) ประเมินผลจากความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าช้ันเรียน 
(5) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
(6) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5. 1 ผลการ เรียนรู้ด้า นทักษะก ารวิ เครา ะห์ เ ชิงตั วเลข กา รสื่อ สาร  และ                               

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้

รูปแบบที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม

ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ ใ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร  

การน าเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองอย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการด าเนินงานของ
ธุรกิจ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอน หรือเอกสารการสอน บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
มอบหมายงานให้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
(3) มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา  
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากการสอบ การตอบค าถามและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
(3) ประเมินผลจากผลส าเร็จของงาน 

 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ซ่ือตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง 
(2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความส าเร็จ  
(3) เสียสละ มีน้ าใจ สุภาพอ่อนน้อม 
(4) กตัญญูกตเวที 
(5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 
(6) ส านึกรักต่อชาติและสถาบัน 

3.1.2 ด้านความรู ้
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้    
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) พ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อ่ืนได้   
(2) รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม  
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(4) สามารถคิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง

เหมาะสม 
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม  
(2)  มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มีการ

บังคับ 
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(3)  ตระหนักรู้และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของ
ส่วนรวม 

(4)  สามารถพ่ึงพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค  เคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน 
 
 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 
(2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน 
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                        

กลุ่มวิชาบังคับ                        

   1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ                        

GEIG1001 ไทยในโลกท่ี
เปลี่ยนแปลง 

                       

GEIG1002 ความเป็นพลเมืองใน
โลกสมัยใหม่ 

                       

   1.2 กลุ่มวิชาภาษา                        

GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

                       

GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

                       

GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2. กลุ่มวิชาเลือก                        

  2.1 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ                        

GEHP1101 การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ   

                       

GEHP1102 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

                       

2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                        

GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต                         

GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต 

                       

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคม
และการใช้เหตุผล 

                       

2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

                       

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   

                       

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                        

GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                        
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

                       

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        

GESC1106 การคิดและการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 

                       

   2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                        

GESO1101 พลวัตสังคมไทย                        

GESO1102 พลวัตสังคมโลก                        

GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

GESO1104 กฎหมายเพื่อการ
ด าเนินชีวิต 

                       

   2.5 กลุ่มภาษาท่ีสาม                        

GETL1101 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

GETL1102 ภาษาฝร่ังเศสใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

GETL1103 ภาษาญ่ีปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

 



67 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

GETL1104 ภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

GETL1105 ภาษาขแมร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

GETL1106 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจ าวัน 
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ 
3.2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดตี่ออาชีพ  
(2) มีความรับผิดชอบ มวีินัย ซ่ือสัตย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ    

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
3.2.2 ด้านความรู ้  

(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 
(2) สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวนการ  

การจัดการและบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ  

(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
และบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่รับการฝึกฝนตามเน้ือหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น า และสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม

และจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือกประยุกต์ ใ ช้เทคนิคทางสถิติ ห รือคณิตศาสตร์ที่ เ ก่ีย วข้องอย่า งเหมาะสม                  

ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การสืบค้น

ข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองอย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาแกน 
● ความรับผิดชอบหลกั       ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 
ACCT1104 การบัญชีส าหรับธุรกิจ                                                                                                  ●    ●  ●     ●  ●  
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล 

 ●    ●   ● ●     ● 

BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

  ●  ●  ●  ●  ●    ● 

ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ธุรกิจ 

  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  

FINI1101 การเงินธุรกิจ                                                                                         ●   ●   ●   ●    ●  
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ●     ● ●   ●    ●  
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์ ●   ●    ●  ●     ● 
MKRT1101 หลักการตลาด                                                                                                              ●   ●   ●   ●    ●  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
● ความรับผิดชอบหลกั       ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

 ●  ●    ○  ●     ● 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ 

 ●  ●    ○  ●     ● 

MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค             ●  ●   ●  ○      ● 
MKRT2102 การจัดการการตลาด  ●  ●   ●  ○      ● 
MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาด
ดิจิทัล                          

 ●  ●   ●  ○ ●     ● 

MKRT2501 การออกแบบเนื้อหาและ
แคมเปญบนการตลาดดิจิทัล 

 
●   ●   ○   ○  ○  ● 

MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
และราคา 

 ●  ●   ●  ○ ●     ○ 

MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ ●   ●   ●   ●     ● 
MKRT3303 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ●   ●    ○  ● ○  ○  ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม  ●  ●   ●  ○      ● 
MKRT3501 การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา  ● ○  ●   ○  ● ○    ● 
MKRT3901 วิธีวิจยัวิทยาทางการตลาด
ดิจิทัล ○   ●    ●       ● 

MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด  ●  ●    ○   ●    ● 
MKRT4501 การตลาดดิจิทัล  ●  ●   ●        ● 
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล ●  ○   ○  ○ ● ●   ○  ● 
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล ●     ○  ○ ●   ● ●  ● 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
MKRT3102 การตลาดบริการ  ○  ●   ●  ○      ● 
MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจ
เครือข่าย 

 
●   ●   ○  ●     ● 

MKRT3502 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรม
การกีฬา ○   ○   ●    ●    ● 

MKRT4103 การตลาดเพื่อความยั่งยืน ●   ●    ○  ●     ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
MKRT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล ○ ● 

 
 ●  ● ○ 

 
 ●  ●  ● 

MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดดิจิทัล ● ● 

 
 ●  ● 

  
 ● ○ ●  ● 

MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล ○ ● 

  ●  ● ○ 
  ●  ●  ● 

MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล ● ●   ●  ●    ● ○ ●  ● 
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ผลลพัธก์ารเรียนรู้ในแต่ละช้ันป ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

ช้ันปีที่ 1 
1) มีความรู้และความเข้าใจหลักพ้ืนฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและการประกอบธุรกิจ            

ด้านการตลาดดิจิทัล  

2) สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจทางการตลาดดิจิทัล 

3) สามารถปฏิบัติงานในระดับผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์การได้ 

4) มีทักษะและในการปฏิบัติงานเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การ 

5) มีทักษะในการด้านการส่ือสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบของตนเอง 
ช้ันปีที่ 2 

1) มีความรู้และความสามารถในบทบาทหน้าที่ของการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนมากกว่าช้ันปีที่ 1 

2) น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในช้ันปีที่ 1 มาประยุกต์ใช้และออกแบบแนวคิดในการท างาน   

ในระดับสูงขึ้น 

3) สามารถปฏิบัติงานในระดับนักวิเคราะห์งานธุรกิจทางการตลาดดิจิทัลได้ 

4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอแนวคิดทางการตลาดดิจิทัล

ที่เป็นไปในการท าธุรกิจ  

5) มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากช้ันปีที่ 1 ด้านการส่ือสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ การควบคุม

อารมณ์ การให้บริการ และการน าเสนองานต่อที่สาธารณะได้ 
ช้ันปีที่ 3 

1) มีความรู้และความสามารถในศาสตร์การบริหารธุรกิจที่เช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา 

และส่ือสารข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางการตลาดดิจิทัลได้ 

2) น าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในช้ันปีที่ 1-2 มาปรับใช้ในการวางแผนการท างานและพัฒนา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชนได้ 

3) สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับ นักวางแผน การบริหารจัดการ           

และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

4) มีทักษะทางการตลาดในการวางแผนการท างาน ท างานเป็นทีม การมอบหมายงาน การแก้ไขปัญหา

การท างาน และการรายงานผลการท างาน 

5) มีการพัฒนาตนเองให้เป็นนักการที่ดีขึ้นจากช้ันปีที่  2  ด้านการส่ือสาร การมีมนุษย์ สัมพันธ์   

บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ การให้บริการ ความเป็นผู้น า การน าเสนองานต่อที่สาธารณะ และท างานเป็นทีมได้ 
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ช้ันปีที่ 4 
1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของการเป็น นักการตลาด     

พร้อมส าหรับการเป็นนักบริหารธุรกิจได้ 

2) น าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในช้ันปีที่ 1 -2-3 มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบแนวคิด 

วางแผน ปรับปรุงกระบวนการ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจได้ 

3) สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับผู้บริหารระดับหัวหน้างานเบื้องต้น  

4) มีความคิดสร้างสรรค์ วิ เคราะห์งาน การพัฒนางานและนวัตกรรม การวางแผนให้เป็นระบบ       

และเพ่ิมสมรรถนะองค์การในระดับที่สูงขึ้น 

5) มีการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นจากช้ันปีที่ 3 ด้านการส่ือสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ การควบคุม

อารมณ์ การให้บริการ ความเป็นผู้น า ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ท างานเป็นทีม และการน าเสนองาน     

ต่อที่สาธารณะแบบนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพ  
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ตารางแสดงความสัมพันธร์ะหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและแผนการเรียนของแต่ละช้ันป ี
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา  
ชั้นปีท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา  
ชั้นปีท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา  
ชั้นปีท่ี 4 

มีความรู้ เข้าใจเร่ืองธุรกิจ และการจัดการ 
นวัตกรรมเบ้ืองต้น ในระดับผู้ใช้ระบบท่ีสามารถ 
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต 
เพื่องานการตลาดดิจิทัล 

ทักษะความสามารถในระดับนักวิ เคราะห์
การตลาดดิจิ ทัล  ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาและ น าเสนอแนวคิดท่ีเป็นไป
ได้ทางการตลาดดิจิทัล สามารถ ส ารวจความ
ต้องการทางการตลาดดิจิทัล สามารถ รายงาน 
และวิเคราะห์ฐานข้อมูล  

ทักษะความสามารถในระดับนักจัดการทาง
การตลาดดิจิทัล 

พร้อมท าธุรกิจ SMEs หรือนักการตลาด
ดิจิทัล ท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัล และท างานอย่างเป็นระบบ
ได้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี1 ทักษะการเป็นนักการตลาด  
สมรรถนะรองท่ี 1.1 อธิบายหลักการของการ
ท าธุรกิจและการเป็นนักการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกต์ใช้หลักการ 
บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สมรรถนะรองท่ี 1.3 เขียนแผนการตลาด
เบ้ืองต้น 
 
สมรรถนะหลักท่ี 2 ทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
และความสามารถในการปรบัตัว (Soft 
Skills)  
สมรรถนะรองท่ี 2.1 สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท างานร่วมกับสมาชิกในองค์การ 
อย่างเต็มใจ 

สมรรถนะหลักท่ี 4 ทักษะการวิเคราะห์ 
ออกแบบกลยุทธ์การตลาด  
สมรรถนะรองท่ี 4.1 อธิบายหลักการ 
วิเคราะห์กระบวนการทางการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 4.2 เก็บรวบรวมความ
ต้องการทางการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 4.3 ออกแบบและสร้าง 
ฐานข้อมูล  
สมรรถนะรองท่ี 4.4 รู้หลักการออกแบบ 
หน้าจอ องค์ประกอบต่าง ๆ และรายงาน 
 
สมรรถนะหลักท่ี 5 ใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อน าเสนอ
งานทางการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 5.1 เข้าใจหลักการในการ
ประยุกต์การตลาดดิจิทัลเบ้ืองต้น 

สมรรถนะหลักท่ี 8 ทักษะด้านการพัฒนาและ
ทดสอบตลาด 
สมรรถนะรองท่ี 8.1 อธิบายหลักการใช้โปรแกรม
การตลาดดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง  
สมรรถนะรองท่ี 8.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมขั้นสูง
เพื่อไปใช้กับงานการตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 8.3 มีความรู้และความเข้าใจใน 
หลักการและแนวทางในการด าเนินการทดสอบ
ตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 8.4 อธิบายผลการวิจัยตลาดดิจิทัล 
และเขียนข้อเสนอหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการตลาด
ดิจิทัลได้ 
 
 

สมรรถนะหลักท่ี 12 พัฒนาและประยุกต์ใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับการตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 12.1 พัฒนานวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลและน าไปประยุกต์ใช้  
สมรรถนะรองท่ี 12.2 เขียนรูปเล่มรายงาน 
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 12.3 เขียนบทความวิชาการ 
ด้านนวัตกรรมการตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 12.4 น าเสนอผลงานทาง 
วิชาการด้านการตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 12.5 น านวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ หรือ
ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

 



76 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี 3 ทักษะการใช้เทคโนโลยี  
สมรรถนะรองท่ี 3.1 อธิบายหลักการท างาน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต  
สมรรถนะรองท่ี 3.2 เลือกใช้เคร่ืองมือดิจิทัล ได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  
สมรรถนะรองท่ี 3.3 ใช้โปรแกรมเคร่ืองมือ 
ดิจิทัลเพื่อการท างานได้ 

สมรรถนะรองท่ี 5.2 ใช้สื่อดิจิทัลทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ   
สมรรถนะรองท่ี 5.3 ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ 
น าเสนองานทางธุรกิจ 
  
สมรรถนะหลักท่ี 6 ทักษะด้านการคิดเชิง 
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมทางการตลาด
ดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 6.1 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 6.2 วิเคราะห์และออกแบบ 
แนวความคิดเพื่อใช้ในการพัฒนางานทาง
การตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 6.3 น าเสนอแนวคิด
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 
 
สมรรถนะหลักท่ี7 ทักษะด้านวัดและ
วิเคราะห์ ประสบการณ์ของผู้ใช ้ 
สมรรถนะรองท่ี 7.1 อธิบายแนวคิดและ 
เทคนิคในการวัดวิเคราะห์ประสบการณ์ของ 
ผู้ใช้  
สมรรถนะรองท่ี 7.2 เลือกเคร่ืองมือและ
โปรแกรมส าหรับ วัดวิเคราะห์ทางการตลาด
ดิจิทัล 

สมรรถนะหลักท่ี 9 ทักษะการดูแลกลยุทธ์ทาง
การตลาดดิจิทัล 
สมรรถนะรองท่ี 9.1 อธิบายหลักการตลาดดิจิทัล  
สมรรถนะรองท่ี 9.2 บริหารจัดการกลยุทธ์ทาง
การตลาดดิจิทัล 
 
สมรรถนะหลักท่ี 10 ทักษะการด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรมทางวิชาชพี  
สมรรถนะรองท่ี 10.1 ข้อกฎหมายและจริยธรรม 
ดิจิทัลและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
สมรรถนะรองท่ี 10.2 บริหารจัดการด้านความ 
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
 
สมรรถนะหลักท่ี 11 ทักษะด้านภาษาและการ 
ส่ือสาร  
สมรรถนะรองท่ี 11.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
สมรรถนะรองท่ี 11.2 ฟัง พูด อ่านและเขียน 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการและเฉพาะทาง  
วิชาชีพ 
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แผนการเรียน แผนการเรียน แผนการเรียน แผนการเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์และ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืองาน
ธุรกิจดิจิทัล 
2. หลักการจัดการ
ร่วมสมัยและ
จริยธรรมทางธุรกิจ  
3. เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
การจัดการธุรกิจ 
4. การจัดการทุน
มนุษย์  
5. หลักการตลาด 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. การบัญชีส าหรับ
ธุรกิจ  
2. พฤติกรรมผู้บริโภค 
3. การจัดการช่องทาง
การตลาดดิจิทัล 
4. การตลาดดิจิทลั 
5. การตลาดเครือข่าย
สังคม 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. การเงินธุรกิจ 
2. ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ 
3. การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
และราคา 
4. การตลาดระหว่าง
ประเทศ 
5. การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก)  

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ทางวิชาชีพ 
2. การจัดการ
การตลาด 
3. การออกแบบเน้ือหา
และแคมเปญบน
การตลาดดิจิทัล 
4. วิชาเอกเลือก 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. ภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ 
2. วิธีวิจัยวิทยาทางการ
ตลาดดิจิทลั 
3. การตลาดผา่น
เครื่องมือค้นหา 
4. วิชาเอกเลือก 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด 
2. สัมมนาทางการตลาด
ดิจิทัล 
3. การวิจัยทาง
การตลาดดิจิทัล 
4. การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการตลาดดิจิทัลหรือ
เตรียมสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการตลาดดิจิทัล
หรือสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1. วิชาเลือกเสรี  
2. วิชาเลือกเสรี  
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
(1) ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้   

(2) การทวนสอบในระดับรายวิชา ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและมีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดย
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยการท าการวิจัยเพ่ือวัดสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมถึงก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซ่ึงการวิจัยสามารถด าเนินการได้ ดังน้ี 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา โดยก าหนดการประเมินใน
ประเด็นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ   

(3) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ประกอบอาชีพ ในประเด็นความพร้อมและความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร
ที่เรียน และองค์ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเก่ียวเน่ืองกันการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสศิษย์เก่าได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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(4) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือการประเมินความเห็นของอาจารย์
พิเศษที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า  ด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2) 

3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศกึษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนทกุข้อ ดังนี ้
(1) มีความประพฤติดี 
(2) สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
(4) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(5) มีระยะเวลาศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร 

และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2 นักศึกษามีสิทธิร์ับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้
(1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไวใ้นหลักสูตร 
(2) มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(4) ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 

3.3 นักศึกษามีสิทธิแ์สดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร 
(2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
(3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2 ข้อ 1 และ 3.2 ข้อ 2 ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในมหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจน

ในหลักสูตรที่สอน   
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) ส่งแสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การผลิตส่ือการสอน 
และภาษาต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
(1) สนับสนุนให้อาจารย์บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้วยการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนางานด้านธุรกิจแก่ชุมชน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ และเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีต าแหน่งทางวิชาการ  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร 
มีการด าเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี  
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

(2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้   

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง   

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 

2. บัณฑิต 

จัดให้มีการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก ดังน้ี  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต       
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์ในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจะก าหนดช่ัวโมงว่าง (Office Hours) และช่องทางในการให้ค าปรึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ นอกจากน้ี คณะยังมีนักวิชาการศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการและนักกิจการนักศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมด้วย 

3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือด าเนินการ
ตามคู่มือเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่ นเร่ืองร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552   

3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรฯ ได้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการประชุม   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการจัดการทุกปี และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ   
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

3.3.1  การรับนักศึกษา  
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
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(1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา  
(2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ  
(3) มีการประเมินกระบวนการ  
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา  
(2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ  
(3) มีการประเมินกระบวนการ  
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

3.3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) การคงอยู่ของนักศึกษา  
(2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
(3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารคณาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่ เ ก่ียวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
(1) คณะวิทยาการจัดการ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.  โดยที่อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

(2) อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาโท  หากมี     
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโทต้องมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี      
และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

(3) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีประสบการณ์การท างานในองค์กร หรือในสายงานที่เก่ียวข้องกับ
รายวิชาที่เชิญมาบรรยาย โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดนโยบายว่าก่ึงหน่ึงของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญวิทยากร
มาบรรยาย 

การประกันคุณภาพด้านอาจารย์  
4.1.4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปน้ี  
(1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
(2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
(3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
(4)  มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  

4.1.5 คุณภาพอาจารย์  
(1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
4.1.6 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

มีการรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ ดังน้ี  
(1) การคงอยู่ของอาจารย์  
(2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การบริหารหลักสูตร  
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และ

หัวหน้าแขนง ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังน้ี  

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร นอกจากน้ียังมีบุคลากรสายสนับสนุน ท าหน้าที่ประสานงานอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารทรัพยากรของคณะฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปน้ี  
(1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา  
(2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่ต้องการ  
(3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาต รฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
(4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าการ

ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
(6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ เหมาะสม จัดอาจารย์นิเทศ      

เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

5.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน  
(1) ประชุมและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาใน

หลักสูตร  
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(2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการสอน 
เอกสารประกอบการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดท า
รายงาน 

5.2.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน  
(1) หลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค        

และขีดความสามารถของผู้สอน  
(2) หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และใช้ส่ือ

ประสมอย่างหลากหลาย  
(3) เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน หลักสูตร/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอน      

โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา  
(4) เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา หลักสูตรติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
(5) เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี หลักสูตรจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร

ประจ าปี ซ่ึงประกอบด้วย ผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เสนอต่อคณบดี  

(6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีและใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ ผู้สอน               
และส่ิงอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เสนอคณบดี  

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร  
5.3.1  จัดท ามาตรฐานการบริหารหลักสูตรให้บังเกิดประสิทธิผล  
5.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
5.3.3  มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  
5.3.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกภาค

การศึกษา  
5.3.5  มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  
5.3.6  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร  
5.4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ด าเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  
(1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการ  

2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  

5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ด าเนินการเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  

(1)  ก าหนดผู้สอน  
(2)  การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4  
(3)  ก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
(4)  จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  
(5)  บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปน้ี  

5.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
5.3) ประเมินกระบวนการ  
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  
5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA  

5.4.3  การประเมินผู้เรียน  
ด าเนินการประเมินผู้เรียน ดังน้ี  

(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
(3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) โดยด าเนินการ ดังน้ี  
3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน 
3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
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3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน  
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  
3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  เพ่ือจัดซ้ือต ารา  
ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา   

6.1.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะวิทยาการจัดการมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของ

มหาวิทยาลัย โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ และในระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทางที่ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 
นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

(1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9 และ อาคาร 9/1 ในการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์การสอน ดังน้ี 

1.1) ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังน้ี 
(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 200 เคร่ือง 4 ห้อง 
(2) ห้องเรียน ขนาด 100 คน 1  ห้อง   
 ขนาด  60  คน 4  ห้อง 
 ขนาด    40  คน 1  ห้อง 
 ขนาด    30  คน 1  ห้อง  
(3) ห้องประชุมสัมมนา ขนาด   140  คน 1  ห้อง 
 ขนาด   100  คน 2  ห้อง 

1.2) อุปกรณ์การศึกษา 
 (1) เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ จ านวน    7  ชุด 
 (2) ชุดเคร่ืองขยายเสียง จ านวน    7  ชุด 



89 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

 (3) LCD Projector จ านวน   19  ชุด 
 (4) Notebook จ านวน   17   ตัว 

1.3) ห้องคลินิควิจัย มีคอมพิวเตอร์        จ านวน 10  เคร่ือง   
1.4) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) คณะวิทยาการจัดการ ใ ช้เอกสาร

ประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซ่ึงให้บริการหนังสือ ต ารา 
วารสาร วิทยานิพนธ์ ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านการตลาด และด้านอ่ืน ๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอนจ านวนทั้งส้ิน 3,165 เล่ม ประกอบด้วย 

- หนังสือภาษาไทย จ านวน 1,228 เล่ม 
- หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน 128 เล่ม 
- วารสารภาษาไทย จ านวน 78 เล่ม 
- ส่ือ CD,DVD จ านวน 197 เร่ือง 
- งานวิจัย จ านวน 103 เร่ือง 
- สารคดี จ านวน 81 เร่ือง 
- เร่ืองส้ัน จ านวน 96 เล่ม 

ซ่ึงจ าแนกเป็นหนังสือของแต่ละสาขาวิชา ได้ดังน้ี 
  - สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และสาขาวิชาการบัญชี จ านวน    248   เล่ม 
  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    จ านวน    162   เล่ม 
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   จ านวน      94   เล่ม 
  - สาขาวิชการตลาดดิจิทัล     จ านวน    129   เล่ม 
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ    จ านวน    256   เล่ม 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   จ านวน   195   เล่ม 
  - สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    จ านวน     17    เล่ม 
  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์     จ านวน    113   เล่ม 

** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และ สาขาวิชา 
1.5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอน

ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
(2)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการ
ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  การบัญชี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอ่ืนที่ เก่ียวข้อง ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมี หนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ 
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คอมพิวเตอร์ มากกว่า 22,268 เล่ม  มีวารสารวิชาการกว่า 85 รายการและวารสารที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกไม่น้อยกว่า 29 รายการ และมีฐานข้อมูลออนไลน์
ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 23 ฐานข้อมูล    

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดซ้ือหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด้วย   

นอกจากน้ี หลักสูตรได้จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
เช่น ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ส่ือการเรียนการสอนส่วนบุคคล วัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อห้องปฏิบัติการ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 เป็นต้น 

6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ซ่ึงจะประสานงานการ

จัดซ้ือจัดหาหนังสือ ต ารา และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่
พร้อมใช้ปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมถึงท าหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและความต้องการของอาจารย์ที่มีต่อ
วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วย 

 
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ด าเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี  
6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.2.2  มีจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
6.2.3  ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน ดังน้ี  

1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน  
2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ  
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน  
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4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  
5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานดังน้ี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี  
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X 
 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X 
 

X X X 

3 .  มี รายละเ อียดของรายวิ ชา  และรายละเ อียดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X 
 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X 
 

X X X 

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

X X 
 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X 
 

X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี  
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี )  ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X 
 

X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X 
 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X 
 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ีย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
 

13. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CERT (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ 

   X X 

14. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

   X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 13 14 
ตัวบ่งช้ีบังคบั (ข้อที่) 1 – 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี ตัวบ่งช้ีบังคับ  

(ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ละมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนิน การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ
ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงานในด้านกลยุทธ์การสอน 

(2)  การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินอาจารย์มาวิเคราะห์
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งและน าไปปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอน 

(3)  การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

(4)  การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
เพ่ือเป็นการบ่งช้ีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาที่ได้เรียน และน าผลการวัดประเมินผลของผู้เรียนมาเป็น
ข้อมูลให้อาจารย์ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

(5)  การท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
(1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงต่อเวลา  การช้ีแจง เป้าหมาย

วัตถุประสงค์รายวิชา การช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ส่ือการสอนของทุกรายวิชาในช่วง
ปลายภาคการศึกษา 

(2) ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก  การท า
กิจกรรม และผลการสอบ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน หรือเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อนไม่ทันสมัย   

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิตเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรน้ี 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย จากน้ันน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี    
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 การรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันทันที ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา
ที่พบปัญหา เช่น แผนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น การปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. จะด าเนินการทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. นายก่อกุล กีฬาพัฒน ์  1. นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร  เปลี่ยนแปลง 

2. นายอดิเทพ ครุฑธามาศ  2. นายอดิเทพ ครุฑธามาศ  คงเดิม 

3. ผศ.สิทธิ วงศ์ทองค า  3. ผศ.สิทธิ วงศ์ทองค า  คงเดิม 

  4. ผศ.นภัสสร ตื่มสูงเนิน  เปลี่ยนแปลง 

  5. นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต  เปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิต รวม 129 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวม 120 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิต 9หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกิต ไม่ปรับ 
    1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์

6 หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

3 หน่วยกิต ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

    1.2 กลุ่มวิชาภาษา                          9 หน่วยกิต กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

    1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์   7 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

    1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                           6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

    1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย                                  2 หน่วยกิต กลุ่มวิชาส่งเสริมสขุภาพ 3 หน่วยกิต ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  กลุ่มวิชาบูรณาการ 6 หน่วยกิต รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552 

  กลุ่มภาษาที่สาม 3 หน่วยกิต เพิ่มจุดเน้นด้านภาษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต  ไม่ปรับ 

ACCT1103 หลักการบัญช ี 3(3-0-6) ACCT1104 การบัญชีส าหรับ
ธุรกิจ 

3(3-0-6) ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อวิชา และเนื้อหารายวิชาใหม่ 
เพื่อให้กระชับขึ้นและสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง 

ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 

3(3-0-6) 

ECON1105 หลัก
เศรษฐศาสตร ์

3(3-0-6) ECON1109 เศรษฐศาสตรเ์พื่อ
การจัดการธุรกิจ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิขา ชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ เพื่อให้กระชับขึ้นและ
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

FINB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) FINI1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาใหม่ 

FINB2201 การภาษีอากร
ธุรกิจ 

3(3-0-6) FINI2201 ภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ 

3(3-0-6) ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนเนือ้หา
รายวิชาใหม่ 

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
HRDM1101 การจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) HRDM1101 การจัดการทุน
มนุษย์ 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาใหม่ 

MKRT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) MKRT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) ปรับเนื้อหารายวิชาใหม่ 
MNGT1102 หลักการ
จัดการและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

3(3-0-6) BMGT1102 หลักการจัดการร่วม
สมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชาและปรับเนื้อหา
รายวิชาใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาในการ
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่   

MNGT3110 การจัดการการ
ด าเนินงาน 

3(3-0-6)   ตัดออกจากวิชาแกน  

BCOM1102 ระบบ
สารสนเทศออนไลน์ทาง
ธุรกิจ 

3(2-2-5) BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ดิจิทัล 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและเปลี่ยน
เนื้อหารายวิชา เพิ่มเนื้อหาการใช้
ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ และการสื่อ
สังคมออนไลน์ที่นิยมใชใ้นธุรกิจ
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
แขนงวิชาการตลาด  

53 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

47 หน่วยกิต เปล่ียนชื่อสาขาตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ย้ายไปแกน 6 หน่วยกิต 
ปรับลดหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

3(3-0-6) ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

3(3-0-6) ไม่ปรับ 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ไม่ปรับ 

MKRT1102 พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

3(3-0-6) MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

MKRT2102 การจัดการ
การตลาด 

3(3-0-6) MKRT2102 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

MKRT2104 การจัดการการ
จัดจ าหน่าย 

3(3-0-6) MKRT2104 การจัดการช่องทาง
การตลาดดิจิทัล 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MKRT3305 การตลาด
เครือข่ายสังคม 

3(3-0-6) MKRT3305 การตลาดเครือข่าย
สังคม 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

  MKRT2501 การออกแบบเนื้อหา
และแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

MKRT3101 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และราคา 

3(3-0-6) MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ 
ตราสินค้าและราคา 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MKRT3201 การตลาด
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

MKRT3303 การสื่อสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการ 

3(3-0-6) MKRT3303 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

  MKRT3501 การตลาดผ่าน
เครื่องมือค้นหา 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยา
ทางการตลาด 

3(3-0-6) MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการ
ตลาดดิจิทัล 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา 

MKRT4501 การตลาด
อิเล็กทรอนกิส ์

3(3-0-6) MKRT4501 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
MKRT4302 การตลาดเชิง
กิจกรรม 

3(2-2-5) MKRT4302 การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MKRT4901 สัมมนาทางการ
ตลาด 

2(0-4-2) MKRT4901 สัมมนาทางการ
ตลาดดิจิทัล 

2(0-4-2) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MKRT4902 การวิจัยทาง
การตลาด 

3(0-6-3) MKRT4902 การวิจัยทาง
การตลาดดิจิทัล 

3(0-6-3) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MGNT4104 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

3(3-0-6) - - ตัดออก  

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ 

3(3-0-6) - - ย้ายไปแกนและรวมกับหลักการ
บัญชี เป็น การบัญชสี าหรับธุรกิจ 

BCOM1102 ระบบ
สารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) - - ย้ายไปแกนและเปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

ECON2301 การวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจ 

3(3-0-6) - - ตัดออก 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  
แขนงวิชาการตลาด  

9 หน่วยกิต 2.3 วิชาเอกเลือก             
แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล 

6 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

MKRT3102 การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ 

3(3-0-6) MKRT3102 การตลาดบริการ 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ 

MKRT3103 การจัดการค้า
ปลีกและการค้าส่ง 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาออก 

MKRT3106 การตลาดส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาออก 

MKRT3401 การจัดการการ
ขายและธุรกิจเครือข่าย 

3(3-0-6) MKRT3401 การจัดการการขาย
และธุรกิจเครือข่าย 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายใหม่ 

MKRT3402 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาออก 

MKRT3403 การจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาออก 

MKRT3404 การจัดการและการ
สร้างภาพลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6)   ปรับรวมกับวิชาเอก 

  MKRT3502 การตลาดส าหรับ
อุตสาหกรรมการกฬีา 
 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
MKRT4103 การตลาดเพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) MKRT4103 การตลาดเพื่อความ
ย่ังยืน 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและปรับค าอธิบายใหม่ 

MKRT4903 การวางแผน
การตลาดเชิง กลยุทธ์ 

3(3-0-6)   ตัดรายวิชาออก 

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/   
สหกิจศึกษา 

7-8 หน่วยกิต 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

7-8 หน่วยกิต ไม่ปรับ 

BUSS4802 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ 

5(350) MKRT4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการตลาดดิจิทัล 

5(350) ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา 

BUSS4803 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาบริหารธุรกิจ 

2(90) MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ดิจิทัล 

2(90) ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา 

BUSS4804 สหกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ 

6(540) MKRT4804 สหกิจศึกษาดิจิทัล 6(540) ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่ปรับ 
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เอกสารหมายเลข 2   

 

 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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เอกสารหมายเลข 3  

 

 

 

 

 

การก าหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา  
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การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ กลุ่มวิขาการตลาดและธุรกิจออนไลน ์
 
ความหมายรหัสประจ ารายวิชา   

1. ระบบรหัสวิชา 
ก าหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรน าหมู่วิชา หรืออักษรย่อ และ

ตัวเลข 4 หลัก 
 

2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา 
ยึดหลัก 2 ประการ คือ 
2.1 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
2.2 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 

 
3. รหัสวิชา ประกอบดัวย 

3.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา 
3.2 ตัวเลขที่ 1  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
3.3 ตัวเลขที่ 2  บ่งบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา/สาขาวิชา 
3.4 ตัวเลขที่ 3, 4 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังวิชา 

 
4. หมวดวิชาและหมู่วิชาของอักษร 

 4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาบูรณาการ    GEIG 
กลุ่มวิชาภาษา     GELT 
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ    GEHP   
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    GEHS 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    GESO 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         GESC 
กลุ่มวิชาภาษาที่สาม  GETL 
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กลุ่มที่ ช่ือ รหัส 
1 การตลาดทั่วไป (MKRT-1--) 
2 การตลาดระหว่างประเทศ (MKRT -2--) 
3 การส่ือสารการตลาด (MKRT -3--) 
4 การจัดการด้านการขาย (MKRT-4--) 
5 การตลาดเฉพาะด้าน (MKRT-5--) 
6 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (MKRT -8--) 
7 โครงการ ปัญหาพิเศษ  สัมมนา  และการวิจัย (MKRT -9--) 

 
หมู่วิชาการตลาดและธุรกิจออนไลน ์

รหัสวิขา 
ช่ือวิชา หน่วยกิต 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
MKRT1101 MKRT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT1102 MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
MKRT2104 MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
MKRT4501 MKRT4501 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
MKRT3101 MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา 3(3-0-6) 
MKRT2102 MKRT2102 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT4103 MKRT4103 การตลาดเพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6) 
MKRT3201 MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MKRT3303 MKRT3303 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
MKRT3305 MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม 3(3-0-6) 
MKRT3401 MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจเครือข่าย 3(3-0-6) 
MKRT2501 - การออกแบบเน้ือหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
MKRT3102 MKRT3102 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
MKRT4302 MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5) 
MKRT3501 - การตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหา 3(0-6-3) 
MKRT3503 MKRT3503 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการกีฬา 3(3-0-6) 
MKRT3503 - การตลาดผ่านคลิปวิดิโอ 3(2-2-5) 
MKRT3504 - การตลาดบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 3(3-0-6) 
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รหัสวิขา 
ช่ือวิชา หน่วยกิต 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
MKRT4901 MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 2(0-4-2) 
MKRT4902 MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล 3(0-6-3) 
BUSS3901 MKRT3901 วิธีวิจัยวทิยาทางการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
BUSS4801 MKRT4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 2(90) 
BUSS4802 MKRT4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล 5(350) 
BUSS4803 MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 1-2 
BUSS4804 MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล 6(540) 
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เอกสารหมายเลข 4  

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ช่ือ      สิทธิ วงศ์ทองค า 
วัน เดือน ปี เกิด   10 มกราคม 2518 อายุ 45 ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน  3101400631xxx 
ที่อยู่ปัจจุบัน   590/123 หมูบ่้านอารียาเมทโทรเกษตร ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว  

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
 

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 
ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 2559 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 2543 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 2539 

 

2.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ Food delivery ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.3 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 ผลของความส าเร็จของสโมสรและการส่ือสารทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ชมในการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยลีก 
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความ ทุก
ท่านที่ร่วมในการจัดท าต ารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 

3.1 ต ารา/หนังสอื 
- 
3.2 บทความทางวิชาการ 
สิทธิ วงศ์ทองค า. (2562). แนวทางการพัฒนาการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนริม

คลองบางหลวง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 และนานาชาติ คร้ังที่ 1 “วิทยาการ
จัดการ วิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 13 หน้า, 202-214. 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบทา้ย น ามาใส่ในตาราง 
 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (พิมพ์ตามรปูแบบบรรณานกุรม)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลข
ข้อจากเอกสาร 
แนบท้ายน า

ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 

 
 
 

 

ผศ.ดร.สิทธิ 
วงศ์ทองค า 

 
 
 
 

สิทธิ วงศ์ทองค า. (2562). แนว
ทางการพัฒนาการตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน
ริมคลองบางหลวง. เอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 
และนานาชาติ คร้ังที่ 1 “วิทยาการ
จัดการ วิชาการ 2019 การจัดการ
นวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. 
13 หน้า, 202-214. 

10 
 
 
 
 
 

2562 
 
 
 

ก.พ. 
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5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 คณบด ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 
ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2545-ปัจจุบัน 

3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

ปี 2562-2563 

4 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

ปี 2559-2562 

5 ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2556-2559 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
BUSS3901 ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย 3(3-0-6) 
MKRT3303 การส่ือสารทางการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT4301 การจัดการออร์กาไนเชอร์ 3(2-2-5) 
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาด 3(0-6-3) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ช่ือ         นายอดิเทพ ครุฑธามาศ 
วัน เดือน ปี เกิด     4 ตุลาคม 2524 อายุ 38 ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน   3800100418xxx 
ที่อยู่ปัจจุบัน      317/41 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากคณุวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

ระดับการศึกษาและ 
ช่ือหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

 
2.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท 
ความต้องการต่อองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม/ 

ที่พักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความทุกท่าน
ที่ร่วมในการจัดท าต ารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 

3.1 ต ารา/หนังสอื 
 อดิเทพ ครุฑธามาศ. (2562). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

จันทรเกษม. 218 หน้า. 1-218. 
3.2 บทความทางวิชาการ  

  อดิเทพ ครุฑธามาศ. (2562). ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย. 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 29(พิเศษ). 6 หน้า, 13-18. 
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3.3 เล่มวิจัย 
 - 

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบทา้ย น ามาใส่ในตาราง 
 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (พิมพ์ตามรปูแบบบรรณานกุรม)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลข
ข้อจากเอกสาร 
แนบท้ายน า

ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 
 
 
 

นายอดิเทพ 
ครุฑธามาศ 

 
 
 

อดิเทพ ครุฑธามาศ. (2562). ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย .  ว าร สารวิ ชาก ารวิ ท ยาศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 29(พิเศษ). 
6 หน้า, 13-18. 
 

10 
 
 
 
 
 

2562 
 
 
 
 

ก.ค. 

 
5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 หัวหน้าแขนงวิชา แขนงวิชาการตลาด ปัจจุบัน 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

ปี 2555-ปัจจุบัน 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MKRT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT2102 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
ช่ือ      นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร 
วัน เดือน ปี เกิด   28 มีนาคม 2515 อายุ 48 ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน  3570100924xxx 
ที่อยู่ปัจจุบัน   380/301 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

10900 
 

2. ประวัติการศึกษา  
 2.1 ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากคณุวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

ระดับการศึกษาและช่ือหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 2541 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

 

 2.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
      พฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความ        
ทุกท่านที่ร่วมในการจัดท าต ารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 

3.1 ต ารา/หนังสือ - 
3.2 บทความทางวิชาการ 

   กฤษดา เชียรวัฒนสุข และอรนี บุญมีนิมิตร. (2560). การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านผู้บริโภคของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กใน
ประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปริทัศน์, 12(1) , 16 หน้า, 29-44. 

3.3 เล่มวิจัย 
        - 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์

มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบทา้ย น ามาใส่ในตาราง 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 (พิมพ์ตามรปูแบบบรรณานกุรม)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลข
ข้อจากเอกสาร 
แนบท้ายน า

ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 

อรนี             
บุญมีนิมิตร 

 
 
 
 
 
 
 

กฤษดา เชียรวัฒนสุข และอรนี               
บุญมีนิมิตร. (2560). การวิเคราะห์
จ าแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในประเด็นด้านผู้บริโภคของ
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในประเทศ
ไทย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ปริทัศน์, 12(1) , 16 หน้า, 29-44. 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 

 
 
5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปี 2541-ปัจจุบัน 

2 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2554-2559 

3 หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปี 2550-2553 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MKRT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MKRT2104 การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MKRT4103 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาด 2(0-4-2) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ช่ือ นางสาว    นภัสสร ตื่มสูงเนิน 
วัน เดือน ปี เกิด   19 มิถุนายน 2515 อายุ 48 ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน 3480500376xxx 
ที่อยู่ปัจจุบัน   540 ซอยสีน้ าเงิน ถนนประชาราษฎร์ 1 ซอย 38 บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากคณุวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

ระดับการศึกษาและ 
ช่ือหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก  - - - 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 2545 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 2539 
 
2.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท 
  - 
2.3 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
  - 

3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ต ารา/หนังสอื  
  - 
3.2 บทความทางวิชาการ  
นวระ ทาสุวรรณ, รจนา แสงตาล, แวววารี ทองประดิษฐ, นภัสสร ตื่มสูงเนิน, อาภาภรณ์ อังสาชน. (2563). 

การรับรู้และความพึงพอใจของพนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพไทยม่ันคงซึ่งจดทะเบียนแล้ว. เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. คร้ังที่ 3. จ านวน 6 หน้า, 90-95. 
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3.3 เล่มวิจัย  
  - 

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบทา้ย น ามาใส่ในตาราง 
 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลขข้อ

จากเอกสารแนบท้าย
น าข้อมูลมาใส่ใน

ตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 นภัสสร ตื่มสูง

เนิน 
นวระ ทาสุวรรณ, รจนา แสงตาล, 
แวววารี ทองประดิษฐ, นภัสสร ตื่ม
สูงเนิน, อาภาภรณ์ อังสาชน. 
(2563). การรบัรูแ้ละความพึง
พอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพไทยม่ันคงซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว. เอกสารการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
คร้ังที่ 3. จ านวน 6 หน้า, 90-95. 

 

10 2563 ก.ค. 
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5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
ล าดับที ่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2551-ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ประจ าตามสัญญา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2547-2551 
3 พนักงานประจ า บริษัทเงินทุน ทรัพย์ธ ารง จ ากัด ปี 2540 
4 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซ้ือ บริษัท อิมพีเรียลบางนา จ ากัด ปี 2539 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MNGT1102 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MNGT2402 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MNGT4302 การจัดการธุรกิจในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ช่ือ         นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต 
วัน เดือน ปี เกิด     22  มีนาคม  2520   อายุ   43   ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน   3200500079xxx 
ที่อยู่ปัจจุบัน      42/3 หมู่ที ่8 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
  

2. ประวัติการศึกษา 
 2.1 ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากคณุวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

ระดับการศึกษาและ 
ช่ือหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            การพัฒนาองค์การ และการ
จัดการสมรรถนะของมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2563 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต      

การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 2549 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต          การจัดการทั่วไป สถาบัณราชภัฏราชนครินทร์ 2546 
 
2.2 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
        
      2.3 ช่ือวิทยานิพนธ์ที่ขอส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
 การพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการสู่การจ้างงานและสวัสดิการคนพิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความทุกท่าน
ที่ร่วมในการจัดท าต ารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 

3.1 ต ารา/หนังสอื – 
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3.2 บทความทางวิชาการ  
 ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต และกรธวัฒน์ สกลคฤหเดช. (2563). รูปแบบการจ้างงานและสวัสดิการของผู้พิการใน
ประเทศไทย, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 15(1). 15 หน้า, 1-15 

ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน 
(Learning Together: LT) ส าหรับการเรียนการสอนวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคไทย
แลนด์ 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , 12 หน้า, 61-73. 

 
3.3 เล่มวิจัย - 

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่ก าหนดของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบทา้ย น ามาใส่ในตาราง 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (พิมพ์ตามรปูแบบบรรณานกุรม)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(เลือกหมายเลข
ข้อจากเอกสาร 
แนบท้ายน า

ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ชนินทร์ พุ่ม
บัณฑิต 

ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต และกรธวัฒน์ สกล
คฤหเดช. (2563). รปูแบบการจ้าง
งานและสวัสดกิารของผูพ้ิการใน
ประเทศไทย, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 
15(1). 15 หน้า, 1-15 

9 2563 มกราคม 

2 
 

 

ชนินทร์             
พุ่มบัณฑิต 

ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต . (2561). การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เทคนิคก ารสอนแบบกลุ่ มเรียนรู้
ร่วมกัน (Learning Together: LT) 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชาการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกจิใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, 12 หน้า, 61-73. 

9 2563 มกราคม 
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5. ประวัติการท างาน (เรียงตามประวัติการท างานปัจจุบันลงไป) 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2556-ปัจจุบัน 
2 อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2555-2556 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MNGT3109 การจัดการการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
MNGT4112 ทักษะส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ 3 (2-2-5) 
MNGT3203 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MNGT3103 การจัดการการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
MNGT4304 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
MNGT1102 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
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เอกสารหมายเลข  6 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

 
  



146 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

สรุปผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ 
คุณลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 

การประเมินในคร้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้บัณฑิตท าการประเมินบัณฑิตจบการศึกษาในปีการศึกษา 
2561  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์การให้
คะแนนแบบประเมินในแต่ละข้อค าถามจะมี 5 ค าตอบให้เลือกและก าหนดน้ าหนักค าตอบแต่ละข้อมีค่าคะแนน
ดังน้ี 

 5  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด 
 4 คะแนน  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมาก 
 3  คะแนน   หมายถึง   บัณฑิตมีคุณภาพปานกลาง 
 2  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อย 
 1  คะแนน   หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด 

 โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย  มีดังน้ี 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด 

 

ผลการประเมิน มีดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่รับการประเมิน 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่รับการประเมิน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
การบัญช ี 81 34.90 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 9.50 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 16 6.90 
การเงินการธนาคาร 22 9.50 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 3.00 
การตลาด 5 2.20 
การจัดการ 23 9.90 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 56 24.10 

รวม 232 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บัณฑิตที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ประกอบการ ทั้งหมด 232 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.90 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 สาขาวิชาการ
จัดการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.90 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และสาขาวิชา 
การตลาด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 
 

ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิ ต  
  คณะวิทยาการจัดการในภาพรวม 

ความคิดเห็น  �̅�  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย 4.66 0.55 มากที่สุด 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 4.53 0.72 มากที่สุด 
มีจิตสาธารณะ 4.74 0.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้    

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.48 0.62 มาก 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ 4.34 0.65 มาก 
มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน 4.28 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้ 4.36 0.57 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา    

มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 4.49 0.63 มาก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.25 0.69 มาก 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.18 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 4.31 0.58 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.75 0.45 มากที่สุด 
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 4.72 0.52 มากที่สุด 
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.76 0.47 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.74 0.40 มากท่ีสุด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4.55 0.60 มากที่สุด 
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.66 มาก 
มีความสามารถในการน าทกัษะการค านวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.28 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.39 0.58 มาก 

รวมค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อบัณฑิต 4.50 0.44 มากท่ีสุด 
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ตารางที่  3 ค่าเฉ ล่ียและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิ ต  
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  

ความคิดเห็น  �̅�  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย 4.60 0.56 มากที่สุด 
มีวินัยและตรงต่อเวลา 4.37 0.82 มาก 
มีจิตสาธารณะ 4.60 0.62 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม 4.52 0.57 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้    

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 4.39 0.65 มาก 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ 4.21 0.68 มาก 
มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน 4.30 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้ 4.30 0.62 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา    

มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 4.42 0.71 มาก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.21 0.75 มาก 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.11 0.73 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 4.25 0.63 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.65 0.52 มากที่สุด 
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 4.63 0.59 มากที่สุด 
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.67 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.65 0.50 มากท่ีสุด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4.42 0.63 มาก 
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 4.25 0.69 มาก 
มีความสามารถในการน าทกัษะการค านวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.18 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.28 0.62 มาก 

รวมค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อบัณฑิต 4.40 0.50 มาก 
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เอกสารหมายเลข  7 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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154 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

เอกสารหมายเลข  8 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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