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ค าน า 
 

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด  พุทธศักราช …. เป็นหลักสูตร
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้พิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2552 เพื่อน ามาใช้จัดการเรียนการสอนในสาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม                   (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2545) ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม เพื่อผลิตและพัฒนาคนในระดับเทคนิคให้มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ใน
สาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยที่ดีในการท างาน ตลอดจนความสามารถในการบริหาร
จัดการการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ิน และ
ระดับประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและโอกาส    
ของตน 
           หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร      
แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ    และ
ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงครั้งนี้ ส าเร็จได้
ด้วยความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา คณาจารย์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

   
 
 
                                                                    วิทยาลัยรัตภูมิ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู 
สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ….) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
    สาขาวิชาการตลาด 
 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Diploma in Marketing  

2. ชื่อประกาศนียบัตร 
 2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (การตลาด) 
 2.2 ช่ือย่อภาษาไทย ปวส. (การตลาด) 
 2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Marketing 
 2.4 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Marketing 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยรัตภูมิ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาดให้มีความเช่ียวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการตลาดสมัยใหม่สู่การปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษา ที่มีคุณสมบัต ิ
 4.2.1   สามารถปฏิบัติงาน เป็นนักการตลาด นักขาย และเขียนแผนการตลาดเพื่อใช้
ก าหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ 
 4.2.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ที่เปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ในงาน
ด้านการตลาด และการประกอบธุรกิจอิสระ 
 4.2.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดมาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน และผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 4.2.4  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ
ต่อสังคม และประเทศชาติ 
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5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
6.1  แผน ก เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการขายหรือ

เทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ 
6.2 แผน ข เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล   ศรีวิชัยก าหนด 

8. ระบบการศึกษา 
 8.1   การจัดการศึกษา  

 เป็นระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1         
ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 
     8.2   การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
  8.2.1   รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 
หน่วยกิต 
 8.2.2   รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 
36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3   รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 
54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4   การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วย
กิต  
 8.2.5  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 
1 หน่วยกิต 
 8.2.6   การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3   วิชาบังคับก่อน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาต้องผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา ใน
รายวิชาที่ระบุไว้ 
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 8.4   วิชาปรับพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาแผน ข ต้องเรียน และสอบผ่าน 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หน่วยกิต ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนน้อย
กว่าหรือเกินกว่าที่ก าหนด จะกระท าได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
สาขา และจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินต้องไม่มากกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษา
สุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและมีหน่วยกิตเหลืออยู่ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สามารถยื่นค าร้อง        
ขออนุมัติจากผู้อ านวยการเป็นกรณีพิเศษได้อีกหนึ่งภาคการศึกษา 

11. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผลการศึกษา  
  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552 
        การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับข้ัน
ดังนี ้

ระดับ     ผลการศึกษา                        ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
     A 
     B+ 
     B 
     C+ 
     C 
     D+ 
     D 
     F 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.0 
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   กรณีที่ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
    W 
    I 
    S 
    U 
    AU 

ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
การประเมินผลยังไมส่มบูรณ์ (Incomplete) 
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

  
     11.2 รายวิชาการฝึกงาน 
   ระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
     11.3 การส าเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดย
ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  และสอบผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552 
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559  และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  และได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก าหนด 
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12. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

 
  

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล /เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐิรงค์ กฤตานนท์     
3 9099 00270 75 1 

บธ.ม. (การตลาด), 2552 
บธ.บ. (การตลาด), 2547 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2 นางธมลชนก คงขวัญ 
3 9002 00254 25 8 

บธ.ม. (การตลาด), 2555 
บธ.บ. (การตลาด), 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3 นางสาวน้ าเพ็ญ  
พรหมประสิทธ์ิ 

3 9504 00061 65 8 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2553 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2549 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4 นายพิเชฐ  สุวรรณโณ 
3 9009 00406 25 5 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2556 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), 2540 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
พระนครเหนือ 

5 นายอรุณรักษ์ ตันพานิช 
3 9011 01293 53 1 

บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ), 2551 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6 นางสาวสุวรรณี  
พยับไชยกุล 

1 9299 00154 18 5 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2558 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7 นางพัชรินทร์  บุญนุ่น 
3 5499 00033 54 0 
 

ปร.ด. (การบัญชี), 2556 
บธ.ม. (การบัญชี), 2546 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์), 
2547 
บธ.บ. (การบัญชี), 2541 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8 นางสาวฐิติมา จุลจินดา 
1 9098 00039 21 0 

บช.ม. 2556 
บธ.บ. (การบัญชี), 2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

9 นางสาวศุภสุตา ตันชะโร 
1 9098 00214 48 8 

บช.ม. 2557 
บช.บ. 2553 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

10 นางอ ามรรัตน์  คงกระโชติ  
3 9009 00080 29 5 

บธ.ม. (การบัญชี), 2558 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), 2556 
บธ.บ. (การบัญชี), 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนสินทร์  
วิทยาเขตศาลายา  
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13. จ านวนนักศึกษา 
 13.1 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อท่ี 6.1 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 30 30 30 30 

  
     13.2 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อท่ี 6.2 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 30 30 30 30 

14. สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
 สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบด้วย 

 14.1  ห้องเรียนมัลติมีเดีย              
  ขนาด   8 x 8  เมตร จ านวน 1 ห้อง 
  ขนาด   9 x 9  เมตร จ านวน 3 ห้อง 
  ขนาด   8 x 12  เมตร จ านวน 3 ห้อง 
  ขนาด   9 x 12  เมตร จ านวน 4 ห้อง 
   

 
 

   



7 

 14.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ประกอบด้วย  
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 113 เครื่อง 
  2 เครื่องรักษาและส ารองระดับแรงดันไฟฟ้า 83 เครื่อง 
  3 ระบบส ารองไฟฟ้า 1 ระบบ 
  4 ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 ชุด 
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  5 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 3 ชุด 
  6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง 
  7 ระบบอินเทอร์เน็ต 3 ระบบ 
  8 ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย 3 ชุด 
     
 14.3  ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี จ านวน 3 ห้อง ประกอบด้วย  
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 3 เครื่อง 
  2 เครื่องรักษาและส ารองระดับแรงดันไฟฟ้า 3 เครื่อง 
  3 ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 ชุด 
  4 เครื่อง Interactive Board 3 เครื่อง 
  5 สมาร์ททีวี 55 นิ้ว 6 เครื่อง 
  6 เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ต 3 เครื่อง 
  7 ชุดระบบโทรทัศน์ดาวเทียม 1 ชุด 
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 14.4  ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย  
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  1 Server Computer ควบคุมการท างาน 3 ชุด 
  2 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 61 เครื่อง 
  3 ระบบส ารองไฟฟ้า 1 ระบบ 
  4 ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
  5 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน 1 ชุด 
  6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง 
  7 ระบบอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 
  8 ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย 1 ชุด 
     
 14.5  ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย  
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 15 เครื่อง 
  2 เครื่องรักษาและส ารองระดับแรงดันไฟฟ้า        4 เครื่อง 
  3 สมาร์ททีวี 55 นิ้ว 1 เครื่อง 
  4 ชุดระบบโทรทัศน์ดาวเทียม 1 ชุด 
     
 14.6 ห้องสื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย  
  ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
  1 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 5 เครื่อง 
  2 เครื่องรักษาและส ารองระดับแรงดันไฟฟ้า  6 เครื่อง 
  3 เครื่องตัดสติกเกอร์  1 เครื่อง 
  4 เครื่องพิมพ์ไวนิล 1 เครื่อง 
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15. ห้องสมุด 
 15.1 ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
     15.2 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยได้เช่ือมโยงสู่ฐานข้อมูลทางวิชาการที่
ส าคัญทั่วโลก  ซึ่งผู้เรียนสามารถเช่ือมต่อเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  จากแหล่งสารนิเทศ 
ทุกแห่งในประเทศไทยและทั่วโลกที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
      15.3 ใช้ห้องสมุดออนไลน์  ซึ่งจัดท าข้ึนโดยส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพื่อค้นหาข้อมูล 
      15.4 ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ด้วย WEBPAC 
 15.5 ระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษา จ านวน 28 เครื่อง 
 15.6 ระบบเครื่องแม่ข่ายการพิมพ์ให้บริการแก่นักศึกษาฟรี  

16. งบประมาณ 
 16.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. รายรับเงินรายได้  480,000     960,000     960,000     960,000    960,000  
  1.1 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  480,000     960,000     960,000     960,000    960,000  
2. รายรับเงินงบประมาณ  250,000     150,000     150,000     100,000   100,000  
  2.1 งบด าเนินการ  100,000     100,000     100,000     100,000    100,000  
  2.2 งบลงทุน  150,000       50,000       50,000   -   -  
รวมรายรับทั้งหมด  730,000   1,110,000   1,110,000   1,060,000  1,060,000  
จ านวนนักศกึษา (คน) 60 120 120 120 120 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

12,167 9,250 9,250 8,833 8,833 
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 16.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 17,600 35,200 52,800 70,400 70,400 
2. งบด าเนินงาน 80,000 112,700 115,643 118,851 122,347 
 2.1 ค่าตอบแทน 30,000 32,700 35,643 38,851 42,347 
 2.2 ค่าใช้สอย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 2.3 ค่าวัสดุ 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
 2.4 ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
3. งบเงินอุดหนนุ 52,000 54,160 55,618 57,149 58,756    
 3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27,000 29,160 30,618 32,149 33,756 
 3.2 ค่าใช้จ่ายงานวิจัย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
 3.3 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
4. งบรายจ่ายอื่น 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 
 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
         การจัดการเรียนการสอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 4.2 โครงการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

5. ค่าเส่ือมราคา 205,500 205,500 205,500 205,500 205,500 
 5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
 5.2 ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
รวมรายจ่ายทั้งหมด 390,500 425,360 429,761 434,500 439,604 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 120 120 120 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน  
(บาท/คน) 

6,508 3,545 3,581 3,621 3,663 
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17. หลักสูตร 
17.1  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

   17.1.1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 
 2)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง

สังคมของวิชาชีพ 
 3)  มีความรู้ ความเข้าใจ และวิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 4)  คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหางานด้านวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 17.1.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
 1)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

แก้ปัญหา 
 2)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ เป็นผู้น า 

และผู้ตามที่ดี แสดงออกถึงภาวะผู้น าในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

 3)  มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการ
แปลความ การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

 4)  มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และการสื่อความหมาย รู้จักเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

             5)  แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 17.1.3  สมรรถนะวิชาชีพ 
                  1)  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 
  2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด และโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการปฏิบัติงานการตลาด มาช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดหรือธุรกิจ 
   3)  สามารถน าเสนองาน กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพดี และสามารถตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได ้   
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17.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 17.2.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ส าหรับแผน ก  85 หน่วยกิต 

   17.2.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ส าหรับแผน ข  85 หน่วยกิต 
17.3  โครงสร้างหลักสูตร 
      17.3.1  หมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต 

 1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 5)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 6)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 4 หน่วยกิต 

      17.3.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  15 หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต 
 3)  กลุม่ทักษะวิชาชีพเลอืก 12 หน่วยกิต 
 4)  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
 5)  โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 

       17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
       17.3.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะ 2 ช่ัวโมงทุกภาคเรียน)  

 
หมายเหตุ  1)   แผน ก ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
   สาขาวิชาการขาย หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ 
     2)    แผน ข ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ

เทียบเท่า ให้ศึกษา 85 หน่วยกิต โดยต้องศึกษาวิชาชีพปรับพื้นฐานจ านวน 15 
หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้  

 

13-116-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting I  

13-126-101 หลักการขาย 3(3-0-6) 
 Principles of Selling 
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13-126-102 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  

13-126-103 การพัฒนาบุคลกิภาพนักการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketer Personality Development  

13-126-104 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3(3-0-6) 
 Retailing and Wholesaling  

 17.4 รายวิชา 
 17.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

 ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Reading Skills  
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Writing Skills  
01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 

 Art of Speaking  
01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic Reading and Writing  

     2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
            ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Use  

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
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01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Science  

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
01-316-012 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication  
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 

 French for Communication  
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 German for Communication  

 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 

02-031-001   ปรากฎการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Great Moments in Science  

02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  

02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคม ี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products  

02-031-004   มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  

02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources 

Management 
 

02-031-006   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  

02-031-007   ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
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02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  

02-031-009   แหล่งพลงังานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources  

 4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
             ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 

02-040-001   คณิตศาสตร์ในชึวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use  

02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Beauty of Mathematics  

02-040-003   คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปะศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Arts  

02-040-004   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Business  

02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  

02-040-006   สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use  

 5)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
              ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้  

01-022-001 พลเมืองกบัจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness  

01-022-002 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization 

Context 
 

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Peace and Human Security  
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01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  

01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  

01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต ้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  

 6)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
             ให้เลอืกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
 Morals and Ethics  

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality 

Development 
 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเตม็ส าหรบัมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  

01-021-005 สารัตถะแหง่ความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art  

01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Music for Life  

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
 Art of Shadow Play  
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01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Relations for Living  

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
 Health and Well-Being  

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Performing Art  

01-050-003 การรกัษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Health Care  

01-050-004 ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 
 Recreation Leadership  

01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
 DanceSport  

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  

01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  

01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football  

01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  

01-050-010 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Takraw  

01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  

01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  

01-050-013 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming  

01-050-014 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball  
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01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis  

01-050-016 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
 Golf  

 
  17.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

 1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต   
  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   

13-111-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting  

13-111-102 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 3(2-2-5) 
 Business Laws and Taxation  

13-111-103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  

13-121-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

13-131-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Information Technology for 

Business 
 

 2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต   
 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   

13-122-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 
 Consumer Behavior  

13-122-102 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ  3(1-4-4) 
 Integrated Marketing 

Communications 
 

13-122-203 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
 Product and Price Management  
13-122-204 
 

การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและ 
โลจสิติกส ์

3(2-2-5) 

 Distribution Channel and Logistics  



19 

 
13-122-205 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 

 Marketing Research  
13-122-206 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5) 

 ASEAN Community Marketing  
13-122-207 การตลาดดจิิทลั 3(1-4-4) 

 Digital Marketing  
13-122-208 สัมมนาทางการตลาด 1(0-2-1) 

 Seminar in Marketing  

 3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต   
 ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้       

13-123-201 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 
 Small Business Marketing  

13-123-202 การตลาดบริการ  3(2-2-5) 
 Services Marketing  

13-123-203 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Product Marketing  

13-123-204 การตลาดสื่อสังคมออนไลน ์ 3(2-2-5) 
 Social Media Marketing  

13-123-205 การจัดการตราสินค้า 3(2-2-5) 
 Brand Management  

13-123-206 การตลาดเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 Social and Environment Marketing  

13-123-207 เทคนิคการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 Presentation Technique  
13-123-208 การตลาดฮาลาล 3(2-2-5) 

 Halal Marketing  
13-123-209 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 

 Creative Marketing  
13-123-210 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
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 New Venture and Entrepreneurship  
13-123-211 การจัดการขาย 3(2-2-5) 

 Sales Management  
13-123-212 กลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5) 

 Marketing Strategy  
13-123-213 หลักเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3(3-0-6) 

 Principles of Microeconomics  

                         4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
                            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

13-124-201 การฝกึงานทางการตลาด 4(0-54-0) 
 Marketing Internship    

                     5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

13-125-201 โครงงานทางการตลาด 4(0-12-6) 
 Project in Marketing  

 
           17.4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
            ให้เลือกศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า               
6  หน่วยกิต  ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส .) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  17.4.4  กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่นับหน่วยกิต 
               ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต 
 17.5  แผนการศึกษา  

  แผน  ก   ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา  
การขาย หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ 

  แผน  ข   ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า 
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แผน ก 

ปีการศึกษาท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01-022-001 พลเมืองกบัจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
13-121-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-050-014 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
13-111-103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
13-121-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
13-122-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 
13-122-102 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(1-4-4) 
13-131-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 

 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
13-111-102 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 3(2-2-5) 
13-122-203 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
13-122-205 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
13-122-207 การตลาดดจิิทลั 3(1-4-4) 
13-123-203 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) 
13-123-210 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 
13-122-208 สัมมนาทางการตลาด 1(0-2-1) 

 รวม 22  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
13-122-204 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจสิติกส ์ 3(2-2-5) 
13-122-206 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5) 
13-123-207 เทคนิคการน าเสนอ  3(2-2-5) 
13-123-208 การตลาดฮาลาล  3(2-2-5) 
13-123-204 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
13-125-201 โครงงานทางการตลาด 4(0-12-6) 

 รวม 22  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
13-124-201 การฝกึงานทางการตลาด 4(0-54-0) 

 รวม   4  หน่วยกิต 
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แผน  ข 
ปีการศึกษาท่ี  1 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01-022-001 พลเมืองกบัจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
*13-116-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 
*13-126-101 หลักการขาย 3(3-0-6) 
02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 รวม 21  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
13-111-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
13-111-103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
13-121-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
*13-126-103 การพัฒนาบุคลกิภาพนักการตลาด 3(3-0-6) 
*13-126-104 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3(3-0-6) 
13-131-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 

 รวม 22  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
*13-126-102 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
13-122-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 
13-122-102 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(1-4-4) 

 รวม  9 หน่วยกิต 
หมายเหต ุ* รายวิชาปรบัพื้นฐานวิชาชีพไม่คิดหน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
13-111-102 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 3(2-2-5) 
13-122-203 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 
13-122-205 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 
13-122-207 การตลาดดจิิทลั 3(1-4-4) 
13-123-203 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) 
13-123-210 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 
13-123-210 สัมมนาทางการตลาด 1(0-2-1) 

 รวม 22  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
13-122-204 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจสิติกส ์ 3(2-2-5) 
13-122-206 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5) 
13-123-207 เทคนิคการน าเสนอ  3(2-2-5) 
13-123-208 การตลาดฮาลาล  3(2-2-5) 
13-123-213 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
13-125-201 โครงงานทางการตลาด 4(0-12-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
13-124-201 การฝกึงานทางการตลาด 4(0-54-0) 

 รวม  4  หน่วยกิต 
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 17.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   
  การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู ง ประกอบ 
ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งรายละเอียดได้ต่อไปนี้ 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
 UU - VWX - YZZ   

 UU หมายถึง คณะ 
  01 คือ   คณะศิลปศาสตร ์
  02 คือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  13 คือ วิทยาลัยรัตภูม ิ
   V หมายถึง สาขา 
  0 คือ   สาขาศึกษาทั่วไป 
  1 คือ   สาขาบริหารธุรกิจ 
  3 คือ   สาขาภาษาต่างประเทศ 
 ส าหรับวิชาศึกษาท่ัวไป 
 WX หมายถึงกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 10   หมายถึง    กลุ่มวิชาภาษา 
  1     คือ   วิชาย่อยภาษาไทย 
  2 คือ   วิชาย่อยภาษาอังกฤษ 
  3 คือ   วิชาย่อยภาษาจีน 
  4 คือ   วิชาย่อยภาษามลายู 
  5 คือ   วิชาย่อยภาษาญี่ปุ่น 
  6 คือ   วิชาย่อยภาษาเกาหลี 
  7 คือ   วิชาย่อยภาษาฝรั่งเศส 
  8 คือ   วิชาย่อยภาษาเยอรมัน 
 20   หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  1 คือ   วิชาย่อยมนุษยศาสตร์ 
   2 คือ   วิชาย่อยสังคมศาสตร ์
 30 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  1 คือ   วิชาย่อยวิทยาศาสตร์ 
 2   คือ   วิชาย่อยเทคโนโลย ี
 40 หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
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 50 หมายถึง   กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
 Y หมายถึง   ปีที่ควรศึกษา 
  0   คือ   จัดให้ศึกษาในภาคเรียนใดก็ได้ 
  1   คือ   ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีที่ 1 
  2   คือ   ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีที่ 2 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุม่วิชา/วิชาย่อย 
 ส าหรับสาขาวิชาชีพ 

WX  หมายถึง  กลุ่มวิชา/กลุม่ทักษะวิชา                  
 00   หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการ 
 1 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 2 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 4 คือ  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 5 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 6    คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพปรับพื้นฐาน 
 10   หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี 
 1 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 2 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 4 คือ  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 5 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
 6    คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพปรับพื้นฐาน 
 20   หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด 
 1 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 2 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 4 คือ  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 5 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 6    คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพปรับพื้นฐาน 
 30   หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
 1 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
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 2 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 3 คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 4 คือ  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 5 คือ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 6    คือ กลุ่มทักษะวิชาชีพปรับพื้นฐาน 
 Y    หมายถึง ปีที่ควรศึกษา  
     0    แทน   รายวิชาไม่ก าหนดช้ันปีที่ควรศึกษาอาจจะศึกษาในช้ันปีใดก็ได้ 
             ในระดับ ปวส. 
     1    แทน   รายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปีที่  1 
     2    แทน   รายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปีที่  2  

ZZ  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุม่รายวิชา/วิชาย่อย 
  ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียนต่อสปัดาห์ 
 C(T-P-E) 
 C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
 T หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
 P  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัต ิ
 E หมายถึง จ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 
 17.7  ค าอธิบายรายวิชา 

                    17.7.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

01-011-001    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ     
การสือ่ความคิดด้วยการพูดและการเขียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
สื่อผสมในการน าเสนอ 
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01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ประเภทของวรรณกรรมไทย การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ

ภาษาอุปมาอุปมัย กลยุทธ์ในการถอดความวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรปุ และ
ประเมินค่าวรรณกรรมไทย การฝึกทักษะในการอ่านต ารา นยิาย บันเทิงคดี  
และสารคดี ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง  
เทคนิคในการอ่านแบบเร็ว การใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ เพือ่การศึกษาค้นคว้า 

   
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Writing Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ส านวนและรปูแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 

ข้อความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรมเรือ่งสั้น นวนิยาย    
สารคดี บทละคร และร้อยแก้ว หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
เทคนิคในการร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง การฝึกให้เกดิแนวคิด และ
รูปแบบส านวนโวหาร การพฒันาทกัษะในการเขียน 

01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 Art of Speaking  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด 

การพูดตามต้นร่าง และการพูดจากความจ า การกล่าวค าอวยพร การตอบรบั
และการปฏิเสธ การสมัภาษณ์  การเจรจาต่อรอง การประมวลและเสนอ
แนวคิด  การพูดน าเสนอ กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใช้กริยา
ท่าทาง และน้ าเสียง กริยามารยาทในการพูด 
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01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ ความรู้พื้นฐาน และ

ทักษะทางปัญญาที่จ าเป็นในการอ่าน และการเขียน วิธีการสืบค้นข้อมลูและ
การอ้างองิ  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป 
และประเมินเนื้อหาสาระในการอ่านเชิงวิชาการ การฝกึปฏิบัติการเขียนใน
รูปแบบต่างๆ  งานที่มอบหมายในการอ่าน และเขียน 

 
  2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    

01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟงั การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์        

ที่ไม่ซับซ้อน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   

01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่จ าเป็นใน   

การสือ่สาร การอ่านเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสือ่ความ 
 

01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 การทักทาย การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การกล่าวลา การขอโทษ การขอบคุณ  

การกล่าวแสดงความรูส้ึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคา การสัง่อาหาร การสอบถาม และ
บอกทิศทาง  
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01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลกั และรายละเอียด

สนับสนุน การใช้พจนานกุรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท ค าเติม 
ค าอ้างอิง การคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้า ข้อเทจ็จริงและความ
คิดเห็น การอ่านแบบเร็ว การล าดับเหตุการณ์ การตีความ 

   
01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน

ประโยค การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวัน และการจดข้อความ
โดยย่อ การเขียนสรปุจากเรือ่งทีอ่่าน 

   
01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 

 English for Work  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  

การสมัภาษณ์งาน โครงสร้างองค์กร ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัตงิาน และ
การสือ่สารในส านักงาน การน าเสนอ  

   
01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 English for Science   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ลักษณะของภาษาและวจนพินธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัศัพทเ์ฉพาะทางและวากยสัมพันธ์ ภาษาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ค าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะรูปแบบ
ของกรรมวาจกที่ใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์ การฝกึท าหมายเหตุประกอบภาพ     
การฝกึอ่านและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกบับทความทางวิทยาศาสตร์ 
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01-313-009   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 พื้นฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รปูแบบอักษรภาษาจีน การออกเสียง

ภาษาจีน โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  ค า 
ถ้อยค า และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   
01-314-010   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Malay for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัภาษามลายูและอักษรรูมี ค าที่ใช้ทั่วไปและการอ่านออก

เสียง  ค า ถ้อยค า โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ ทกัษะเบื้องต้นในการฟัง 
และการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 

   
01-315-011   ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ค า 

ถ้อยค า และประโยค ทักษะเบือ้งต้นในการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
 

01-316-012   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 อักษรฮันกลึ การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางต าแหน่งของ

ค าและโครงสร้างประโยค การใช้ถ้อยค าในภาษาเกาหลี ทักษะเบื้องต้นในการฟงั
และการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
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01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 

การออกเสียงภาษาฝรัง่เศส ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลกัไวยากรณ์ และ
โครงสร้างประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟงัและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง  การฝึกทักษะในการอ่านบทความ และ     
การเขียนข้อความสั้นๆ 

   
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 German for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 

การออกเสียงภาษาเยอรมัน ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟงัและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้องการฝกึทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความสั้นๆ 

                    
  3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   

02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Great Moments in Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ส าคัญในคริสต์ศตวรรษทีผ่่านมาเกี่ยวกับ

การค้นพบ การทดลอง สิง่ประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนกัวิทยาศาสตร์ เช่น 
รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุม่เลือดของมนุษย์ เอกซเรย์ ทฤษฎีความ
อลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รทัเทอร์ฟอร์ดและอตอม รังสีคอสมิค 
วิตามิน ยุคของไฟฟ้า เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรม์ี ระเบิด
ปรมาณู การก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตรเ์ชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรสั
เอดส์ อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
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02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเภท

ของระบบนเิวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล  ธรรมชาติของระบบนิเวศ  
แหล่งพลงังานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลกและกลุ่มทีอ่ยู่
อาศัย  ตัวประกอบทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและ
มนุษย ์การสร้างสรรค์และอนรุักษ์สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อมนุษย์ 
 

02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกบัชีวิตมนุษย์ ผลิตภัณฑ์   

ท าความสะอาด สารเคมทีี่ปนเปื้อนในอาหารและสารเตมิในอาหาร ยาและสาร
เสพ-ติด เครื่องส าอาง สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑป์ิ
โตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย ์

   
02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิง่ท าลายดิน  

บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า สารปราบศัตรูพืช      
สารปนเปือ้นอาหาร  การวิเคราะหร์ะบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม    
ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
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02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดลอ้มและการจัดการทรพัยากร หลกันิเวศวิทยาและ

สมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษ
สิ่งแวดล้อม การปอ้งกันและแก้ไขมลพิษ มลพิษกบัปญัหาสขุภาพ กฎข้อบังคับ
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิง่แวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   
02-031-006   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

 Natural Resource Sustainability  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษสิง่แวดล้อม

และผลกระทบต่อสงัคม การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน      
การตัดสินใจและหลกัจริยธรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการออกแบบความยั่งยืน พลังงาน
หมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน อัตราการใช้พลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 

   
02-031-007   ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 

 Drugs and Narcotics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางทีผ่ิดและการติดยาในสงัคมของเรา ชนิดของสาร

เสพติดและยาที่น ามาใช้ผิดประเภท สาเหตุและปจัจัยเสี่ยงของการติดยาและสาร
เสพติด  วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม อาการและสญัญาณแสดงของการ
ติดยาและสารเสพติด การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับ
สารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านกึ การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
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02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อยสลาย

ไม่ได้ทางชีวภาพ  ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การลดละเว้น      
การใช้ซ้ า และการแปรรปูของเสีย แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ         
แหล่งแพร่มลภาวะในเชิงฟสิิกส์ เคมีและชีวะ มลภาวะทางทศันียภาพและมลภาวะ
ทางเสียง  สารมลภาวะทีเ่ป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สารมลภาวะที่ย่อย
สลายได้และย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝมีือของมนุษย์ 
ผลกระทบของของเสียและมลภาวะต่อสุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เป็น
ดัชนีบ่งช้ีความเป็นอริยะ 

   
02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

 Alternative Energy Resources  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 แหล่งพลงังานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พภิพ ชีวมวล น้ าข้ึนน้ า

ลง ไฟฟ้าจากพลงัน้ า ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการทีใ่ช้ในการเปลี่ยนรปู
ของพลงังาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก      
การจัดเก็บพลงังาน 

 
  4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ระบบจ านวน คณิตศาสตร์พื้นฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม 

อัตราส่วน ร้อยละ การช่ังตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิต
วิเคราะห์ สมการเชิงเส้นและกราฟ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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02-040-002   ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Beauty of Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 การมองเห็นและการตระหนกัถึงความงามของคณิตศาสตรจ์ากเนื้อหาสาระในเชิง

ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์ การรูจ้ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถที่
จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดลูาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์
มา เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรสั สมมาตร ความไม่มีที่
สิ้นสุด แฟรก็ทลั ปริภูมทิอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพ
จินตนาการมิติที่สี่  เน้นการอภิปรายในช้ันเรียนและการน าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 

   
02-040-003   คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปะศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Arts  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ระบบจ านวน พื้นฐานเบื้องต้นของพีชคณิต อสมการและสมการเชิงเส้น การช่ัง 

ตวง วัด  สัดส่วนและรอ้ยละ ก าไรขาดทุน การแปรผัน ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กบัการน าไปใช้ 

   
02-040-004   คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Business  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ระบบจ านวน  สัดส่วนและร้อยละ อสมการและสมการเชิงเส้น ก าไรขาดทุน  

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา การประกัน ค่าบ าเหนจ็ค่านายหน้า ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัการน าไปใช้ 

   
02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ระบบจ านวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น อสมการและกราฟ ฟังก์ชัน

เลขช้ีก าลงัและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ  
เมทริกซ์และการประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัการน าไปใช้ 
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02-040-006   สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Statistics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ             
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน สหสมัพันธ์และการวิเคราะห์
การถดถอย การประยุกตส์ถิติในการใช้งานทั่วไป 

 
   5)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 องค์ความรู้เกี่ยวกบัความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสงัคม  

สทิธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมและการปฏิบัติ 

   
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

 Society and Government  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อ านาจอธิปไตยและ

รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมอืง ปัจจัยเกื้อหนุน
และปญัหาอปุสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมอืง 
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01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสงัคม  การสบืเสาะค้นหาข้อมูลทาง

ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกจิ
และศาสนาทีม่ีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถ่ินและสงัคมโลก ประเพณีที่
เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม  
ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับ   
อารยธรรม องค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม เช่น ระดับทางการเมืองและ
องค์กรต่างๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
และกริยามารยาทของบุคคลในสงัคม 

   
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

 Thai Civilization in Globalization Context  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อน

ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกจิไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพฒันาประเทศตามกระแสโลก และ    
การปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

   
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Peace and Human Security  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา

สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัย
ด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
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01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา  

ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป์ หัตถกรรม นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 

  
 

 

01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหารมิทรพัย์ กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่างๆ 

   
01-022-008   อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน                 

ความหลากหลายทางการเมอืงและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่โดดเด่น  
ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งและการ
ร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน สงัคมสมัยใหม่และความเปน็สากล การพฒันา
และความร่วมมอืของอาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า ระบบ
เศรษฐกจิของอาเซียน พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียน  
กับภูมิภาคอื่น  
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01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ

เศรษฐกจิไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล ครอบครัว 
และชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

   
01-022-010   ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือใน

การศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกจิ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  
การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน 

   
01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 

 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพื้นเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและ     

ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลมิฉลองและงานรื่นเรงิ การอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีของชาวใต้ในยุคปัจจบุัน ทัศนศึกษาและกจิกรรม 
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  6) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 

 Morals and Ethics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ธรรมชาติของชีวิต  ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกต่าง

ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม  
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วย
คุณธรรม  ทฤษฎีและประเด็นปญัหาทางจริยธรรมร่วมสมัย  ความเช่ือมโยง
ระหว่างศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันติ 

   
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์     

การปรับปรงุตนเองเพือ่สร้างมนุษยสัมพันธ์กบับุคคลในองค์การและสังคม  
มารยาททางสงัคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพฒันาบุคลิกภาพ 

   
01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Psychology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการ          

ทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์  การรบัสัมผสั การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์
ปัญญา อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจยัทางจิตวิทยาและ
บทบาทของสังคมต่อพฤติกรรมของมนุษย์  การปรบัตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 

  
 
 
 
 
 

 



42 

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเตมิเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข  

สิ่งทีม่ีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม      
ความเช่ือ พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย 
สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของ
มนุษย์ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์  สถานะทาง
สังคม และการแสวงหาความสุข 

   
01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 

 Beauty Matters  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม

ของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของ    
ความงามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสขุภาพ  มารยาทงาม
ตามคติของไทยและการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

   
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

 Aesthetics in Art   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณค่าทางสุนทรียภาพ

เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและ
คุณค่าทางปัญญาของงานศิลปะ  หลกัการวินจิฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม 
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01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวติ 2(2-2-5) 
 Music for Life   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 พื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและ

รูปแบบของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง  ทักษะในการ
อ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะช้ิน  เทคนิคในการเล่นดนตรี  
การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

   
01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 

 Art of Shadow Play  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา  ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม

ท้องถ่ินของประเทศต่างๆ  การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจาก
ตุรกี รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  องค์ประกอบ
ของการเล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลกูคู่และมโหรี รูปหนัง และนทิาน
บทกลอน  รูปแบบการเล่นหนงัในสงัคมปจัจบุัน 

   
01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 Human Relations for Living  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  การประยกุต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

ในการสร้างความสมัพันธ์ของมนุษยท์ั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน  เทคนิคของ
การสร้างทัศนะด้านมนุษยสมัพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์
และปญัหาทีเ่กี่ยวข้อง 

   
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพฒันาจิตสาธารณะ  

เศรษฐกจิพอเพียงและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกบัวิถีประชาธิปไตย   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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01-050-001   สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

 Health and Well-Being  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความหมายและหลกัการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  

องค์ประกอบที่มผีลตอ่สุขภาพทางกาย  ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพ เช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม 
สภาพทางทรัพยส์ินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  สุขภาพใน
แง่กายภาพและจิตภาวะ  ล าดับข้ันความต้องการของมนุษยต์ามแนวคิดของ  
มาสโลว์  พฤติกรรมของมนุษย์ที่มผีลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 

   
01-050-002   ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

 Thai Performing Art  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทย  ลักษณะรูปแบบของการขับ

ร้องและฟ้อนร าในภูมิภาคต่างๆ ของไทย  องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่ง
กายส าหรับการเต้นร าและฟ้อนร าในรูปแบบต่างๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และ 
ล าตัด  รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรอ้งและฟอ้นร า
มโนราห์  การฝึกทักษะในการขับรอ้งและฟ้อนร าอย่างใดอยา่งหนึ่งตามที่ถนัด 
เช่น เพลงบอกและมโนราห ์

   
01-050-003   การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Health Care  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ที่มผีลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมสีุข  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อน
หย่อนใจ  หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ  ธัญญาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา 
การควบคุมน้ าหนกั บุหรี่และสารเสพติด 

   



45 

01-050-004   ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 
 Recreation Leadership   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้และทกัษะส าหรบัผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสือ่สาร

ระหว่างบุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัว
เพื่อกจิกรรมกลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนนัทนาการเกี่ยวกับ 
การก าหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นๆ  การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 

   
01-050-005   กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

 DanceSport  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 หลักการและการฝึกปฏิบัติพื้นฐานของลลีาศแบบบอลลร์ูมและละติน  การสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท การพฒันาท่าทาง  และ   
การด าเนินการจัดงานลลีาศ 
 

01-050-006   จักรยานเพ่ือนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 แนะน าการขับข่ีจกัรยานเพื่อนันทนาการเน้นจักรยานเพือ่ความเพลิดเพลินและ

จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อ     
ใช้สอย และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ี
เกี่ยวกับการเบรค การใหส้ัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ี    
ลู่เดี่ยว  การขับข่ีอย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทกัษะในการขับข่ีเป็นกลุม่  
กลไกของจักรยานและการบ ารุงรักษา 
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01-050-007   พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัตเิกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสรมิสมรรถภาพ

ทางกาย  การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กตกิา มารยาท  การจัดการและการ
ด าเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 

   
01-050-008   ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   

01-050-009   บาสเกตบอล   1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   

01-050-010   ตะกร้อ   1(0-2-1) 
 Takraw  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   

01-050-011   ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
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01-050-012   แบดมินตัน    1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   

01-050-013   ว่ายน้ า  1(0-2-1) 
 Swimming  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสรมิ

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท 
   

01-050-014   วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   
01-050-015   เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทกัษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทมี  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
   
01-050-016   กอล์ฟ 1(0-2-1) 

 Golf  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเลน่กอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการ

เล่นกอล์ฟ  วงสวิง  การเลอืกใช้อุปกรณ์  การจบัไม้กอล์ฟ ทา่ยืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลกูยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
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  17.7.2  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
    1)   กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

13-111-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการบญัชี  ประโยชน์ของข้อมลู

ทางการบัญชี  รูปแบบธุรกจิ  จรรยาบรรณวิชาชีพทางบญัชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน  หลกัการและวิธีการบันทึกตามหลกัการบัญชีคู่  
การบันทึกรายการในสมุดบญัชีข้ันต้น  บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  รายการ
ปรับปรงุและการปิดบญัชี การจัดท ากระดาษท า การงบการเงินส าหรบักจิการ
ให้บรกิารและกจิการซื้อขายสินค้า  การบัญชีภาษีมูลค่าเพิม่  เงินสดและสินค้า
คงเหลือ 
 

13-111-102 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 
 Business Laws and Taxation  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การธุรกจิ กฎหมาย
ควบคุมการด าเนินงานของธุรกจิ กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย ์เช่าซื้อ กู้ยืม ตั๋วเงิน
และแรงงาน หน้าที่ในการเสียภาษี การค านวณ การใช้และวิธีการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก    
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นตามประมวลรัษฎากร 
 

13-111-103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับบทน าหลักการทางสถิติ  ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย  และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา   
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13-121-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาด  พัฒนาการของแนวความคิด 
การตลาด  กิจกรรมและหน้าทีท่างการตลาด ลกัษณะและพฤติกรรมการซื้อใน
ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์
การตลาด  การใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ในงานการตลาด  จริยธรรมการตลาดและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

13-131-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Information Technology for Business  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการจัดการองค์กร  อินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่าย  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายและพระราชบญัญัติคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมน าเสนอผลงาน  โปรแกรมตาราง
การค านวณ  การวิเคราะห์ข้อมลู  การจัดการข้อมูล  โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพมิพ ์

  
    2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

13-122-101 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(2-2-5) 
 Consumer Behavior  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความส าคัญและบทบาทของพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค ปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้ันตอน
การตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การก าหนดส่วนประสมทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
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13-122-102 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(1-4-4) 
 Integrated Marketing Communications  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่และ

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ส่วนประสมการสง่เสรมิการตลาด         
การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายผ่านบุคคล 
การตลาดตรง และเครื่องมือสื่อสารการตลาดใหม่ๆ การวางแผนและการจัดการ
เครื่องมือการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การปฏิบัติการเขียนแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  การก าหนดงบประมาณและการประเมินผล 
จริยธรรมในการสือ่สารการตลาด 

   
13-122-203 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 

 Product and Price Management  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  

 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ
ประเมินผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์  
กลยุทธ์ด้านราคา การก าหนดราคาตามสถานการณ์ต่างๆ ปญัหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และราคาจริยธรรมในการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

   
13-122-204 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจสิติกส์                     3(2-2-5) 

 Distribution Channel and Logistics  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  

 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการช่องทางการตลาด และ           
โลจสิติกส์ ระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจสิติกส์ การวิเคราะห์และ
ควบคุมระบบโลจสิติกส์ สถาบันการตลาดในการจัดจ าหน่าย การจัดส่วนประสม             
ทางการตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจสิติกส ์
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13-122-205 การวิจัยการตลาด  3(2-2-5) 
 Marketing Research  

   วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลกัการตลาด  
                    13-122-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการเบือ้งต้นของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
โครงร่างการวิจัย การก าหนดปญัหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบ
แนวความคิด การก าหนดสมมติฐาน ชนิดของการออกแบบการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
จริยธรรมในการท าวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
 

13-122-206 การตลาดภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5) 
 ASEAN Community Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลกัการตลาด 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับบทบาท และความส าคัญของตลาดประชาคมอาเซียนที่

มีต่อประเทศไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัประเทศสมาชิกกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน ปจัจัยที่เป็นข้อไดเ้ปรียบทางการตลาดในการแข่งขันของประชาคม
อาเซียน  การวิเคราะห์ภูมิภาคประชาคมอาเซียนด้านศักยภาพทางการตลาด  
การรวมกลุม่เศรษฐกิจการตลาดประชาคมอาเซียน โอกาสและนโยบายทางการ
ค้าของตลาดอาเซียนต่อประเทศไทย 

   
13-122-207 การตลาดดิจิทัล 3(1-4-4) 

 Digital Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลกัการตลาด 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาดดจิิทลั การสง่เสริมการตลาดและ

การสือ่สารตราสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารดจิิทัลเป็นช่องทางใน
การเข้าถึงผู้บริโภค เทคนิคการใช้สือ่ดิจิทลั และการปฏิบัติงานใช้สื่อดิจิทลั 
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13-122-208 สัมมนาการตลาด 1(0-2-1) 
 Seminar in Marketing   

 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลกัการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์

สถานการณ์ปจัจบุันทางการตลาด การวิเคราะหก์รณีศึกษาและน าเสนอเพื่อการ
ตัดสินใจทางการตลาด การวางแผนการ สัมมนาทางการตลาด การเขียนโครงการ
สัมมนา การจัดสัมมนาและการประเมินผลโครงการสมัมนาทางการตลาด      
การน าเสนอเหตุการณ์ทางการตลาด 
 

    3)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
13-123-201 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 

 Small Business Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม รูปแบบการประกอบการ 

การจัดต้ังสถานประกอบการ รูปแบบความเป็นเจ้าของ การสรรหาเงินลงทุน   
การบริหารการตลาด การบรหิารการบัญชีและการเงินและการภาษีของธุรกิจ
ขนาดย่อม การบริหารจัดการระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ส าหรับ
การตลาดธุรกิจ  ขนาดย่อม การเขียนแผนธุรกจิ  

   
13-123-202 การตลาดบริการ 3(2-2-5) 

 Services Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  

 
 
 
 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และลักษณะของการตลาดบริการ            
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดบริการ ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ  
ตลาดบรกิาร การบริหารความสัมพันธ์กบัลกูค้า การวางต าแหน่งทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ กลยทุธ์การตลาดบริการ ความพึงพอใจต่อบริการและความ
ภักดีที่มีต่อตราสินค้า 
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13-123-203 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Product Marketing  
 วิชาบังคับก่อ: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑชุ์มชน การพัฒนา

ศักยภาพทางการแข่งขันและการสร้างความแข็งแกร่งแกผ่ลติภัณฑ์ชุมชน       
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน การก าหนดราคา              
การจัดจ าหน่าย การสง่เสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีป่ระสบความส าเร็จ 
 

13-123-204 การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Social Media Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการตลาดสื่อสังคมออนไลน์       

การวางแผนการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ การก าหนดกลุ่มเปา้หมาย การเลือกพื้นที่
สื่อสงัคมออนไลน์ การก าหนดกลยุทธ์ในพื้นทีส่ื่อสงัคมออนไลน์ การประเมินผล
การใช้การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงาน
การตลาด 

   
13-123-205 การจัดการตราสินค้า 3(2-2-5) 
 Brand Management  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลกัการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัตราสินค้า การจัดการตราสินค้า      

การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า การสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้า การประเมินคุณค่า
ตราสินค้า  กลยุทธ์ตราสินค้า 
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13-123-206 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Social and Environmental Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาการตลาดที่มุง่เน้นการตลาดเพื่อสังคม

และสิง่แวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และทางธุรกิจ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม แนว
ทางแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม และสิง่แวดล้อมโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด 
จรรยาบรรณของ นักการตลาด และกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

   
13-123-207 เทคนิคการน าเสนอ 3(2-2-5) 

 Presentation Technique  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอ หลกัการน าเสนอ จิตวิทยาในการ

น าเสนอ ประเภทต่างๆ ของการน าเสนอ การจัดท าเครื่องมอืและอปุกรณ์ในการ
น าเสนอ วิธีการน าเสนอการทดสอบและการติดตามประเมนิผลการน า
งบประมาณในการจัดท า ปัญหาและอปุสรรคการน าเสนอ และวิธีแก้ปัญหา 

   
13-123-208 การตลาดฮาลาล 3(2-2-5) 

 Halal Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลกัการเบือ้งต้นเกี่ยวกับฮาลาล ความหมายและ

บทบาทของฮาลาลส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดฮาลาล 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับตลาดฮาลาล การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
การสือ่สารการตลาด กลยทุธ์การตลาดฮาลาล กระบวนการรับรองฮาลาลใน
ประเทศไทย 
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13-123-209 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  

 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการพฒันาทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ         
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเชิงการตลาด การพฒันาการคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
งานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาด การบูรณาการระบบความคิดสร้างสรรค์
ทางการตลาดใหเ้ข้ากับสังคมเศรษฐกจิและธุรกจิ การคิดนอกกรอบอันเป็นการ
พัฒนาตนเองน าไปสูก่ารพฒันางานทางด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมและ
ปฏิบัติได้ 

   
13-123-210 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture and Entrepreneurship  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ การเริ่มธุรกิจหรอื

พัฒนาธุรกจิใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกจิ การศึกษาความ
เป็นไปได้ การจัดท าแผนธุรกิจและการพฒันาธุรกจิ การประเมินแผนธุรกิจ 

   
13-123-211 การจัดการขาย 3(2-2-5) 
 Sales Management  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความส าคัญของฝ่ายขายในองค์กร ความรู้ทั่วไปเพื่อการ

จัดการขาย แนวทางการจัดการขาย กลยุทธ์ในการน าเสนอขาย การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีในปจัจบุันเพื่อการจัดการขาย จรรยาบรรณทางการขาย 
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13-123-212 กลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing Strategy  
 วิชาบังคับก่อน: 13-121-101 หลักการตลาด  
 ศึกษาและปฏิบัติแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด เครือ่งมือวัด

สภาพแวดล้อมทางการตลาด การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์เพื่อการ
แข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการน าไปใช้ การประเมินผลและการ
ควบคุมกลยุทธ์ คุณธรรมในการน ากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ 

   
13-123-213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 Principles of Microeconomics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  อุปสงค์อุปทานและดลุยภาพ

ตลาด  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุนการผลิต  รายรับและก าไรจากการผลิต  การก าหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตของผูผ้ลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบรูณ์  
ตลาดปัจจัยการผลิต 

 

 4)  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
13-124-201 การฝึกงานทางการตลาด 4 (0-54-0) 
 Marketing Internship   
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ปฏิบัตเิกี่ยวกบัลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพการตลาดในสถานประกอบการ ใหเ้กิด

ความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค นักศึกษาจะตอ้ง
เข้าฝกึปฎิบัตงานเต็มเวลาในหน่วยงานนัน้ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง โดยผ่านความ
เหน็ชอบร่วมกันของผู้รบัผิดชอบการฝกึงานในสาขาวิชาการตลาด บันทกึและรายงาน
ผลการปฏิบัตงิานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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 5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
13-125-201 โครงงานทางการตลาด 4(0-12-6) 
 Project in Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ปฏิบัติเกี่ยวกบัโครงงานทางการตลาดเพื่อการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางใน

การแก้ปญัหา พฒันา ต่อยอด โดยน าความรู้และทฤษฎีทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยเหลือชุมชน 

 

 17.7.3  วิชาชีพปรับพ้ืนฐาน   

13-116-101 หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 1 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting I  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับความรูเ้บือ้งต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการ

บัญชี การวิเคราะหร์ายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทกึรายการข้ันต้น ผ่าน
รายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ รายการ
ปรับปรงุ การปิดบญัชี และการจัดท างบการเงินของกจิการเจ้าของคนเดียว 
ประเภทธุรกจิบริการ 
 

13-126-101 หลักการขาย 3(3-0-6) 
 Principles of Selling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการ

ขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขาย
และการสาธิต การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามและประเมินผลการ
ขาย การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขาย และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบังานขาย 
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13-126-102 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคณุภาพ การออกแบบ

และการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน 
กฏหมายทีเ่กี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกจิ หลกัเบือ้งต้นในการ
บรหิารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และประยกุต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการ 

   
13-126-103 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketer Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพฒันาบุคลิกภาพ จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ 

คุณสมบัติของนกัการตลาด กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการสือ่สาร 
มารยาททางสงัคม และการสร้างความประทับใจต่อลกูค้า 

  
 

 

13-126-104 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3(3-0-6) 
 Retailing and Wholesaling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและค้าสง่ ประเภทของการค้าปลีกและค้าสง่ 

โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง การเลือกท าเล การจัดซื้อ
สินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การก าหนดราคาขายปลกีขายส่ง การให้บริการ
ลูกค้า กฎหมายและองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกบัการค้าปลกีและการค้าส่ง แนวโน้ม
การค้าปลีกและการค้าส่ง และเทคโนโลยีและสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับการค้าปลกี
และการค้าส่ง 

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 เพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ          
จึงก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นหลัก 5 ประเด็น คือ 
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 18.1 การบริหารหลักสูตร 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิจึงได้จัดการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  18.1.1  อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
             18.1.2 อาจารย์พิเศษ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษ อันเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีความเช่ียวชาญ
พิเศษในสาขาวิชาชีพนั้น 
 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  18.2.1  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่อ านวยประโยชน์ให้กับผู้
ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยรัตภูมิ โดยปัจจุบันวิทยาลัยรัตภูมิมีการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ของวิทยาลัย
ให้มีความพร้อม มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา อันได้แก่ 

 1)  ห้องเรียนที่มีวีดีโอโปรเจคเตอรท์ี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
3)  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Centre) 
4)  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5)  ชุดบริการสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย เทป วีดีโอ ซีดี ดีวีดี 
6)  ห้องสมุด 
7)  โทรทัศน์ เพื่อให้บริการข่าวสารส าหรบันักศึกษา และบุคลากรทั่วไป 

  8)  ระบบบริการ อินเทอร์เน็ตไร้สาย Srivijaya Wifi [e-Passport]  
  18.2.2  มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โดยจัดสรรงบประมาณ ให้อาจารย์เข้าร่วม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
             18.2.3  มีการส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการวิจัย 
 18.3 การสนับสนุน และการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  18.3.1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการศึกษาและแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
  18.3.2  มีการก าหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ชัดเจนและมีการเผยแพร่แผนการ
เรียน ให้นักศึกษาไว้เป็นแนวทางในการศึกษา 
  18.3.3  มีระบบทะเบียนที่นักศึกษาทุกคนสามารถที่จะใช้ในการลงทะเบียนและ
ตรวจสอบผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคมและชุมชน 
  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เศรษฐกิจฐานความรู้และการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2545) ส่งผลให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต  และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการในระดับเทคนิค รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประเทศไทยก าลังพัฒนาการค้าในรูปแบบ E-Commerce 
อีกทั้งส านักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดท าการส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจการค้าส่ง การค้าปลีก 
และการบริการ ทั้งนี้สถานประกอบการเหล่านั้นย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการตลาดเพื่อมาปฏิบัติงาน 
  จากการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา การตลาด          
โดยวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชานี้ยังเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน    
และนอกจากนี้ผู้ส าเร็จการศึกษายังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะด้านปฏิบัติการ คิดเป็น ท าเป็น มีจิตอาสา มีทักษะพื้นฐานในการน าเสนอผลงานและสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งนี้ จะท าให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 18.5 การประเมิน 
  การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย การประเมินการเรียนการสอน 
การประเมินการวัดผลการศึกษา และการติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงดังนี้ 
  18.5.1  การประเมินการเรียนการสอน คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย     
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย ทุกปีการศึกษา โดยมีสาระของการประเมิน ดังนี้ 
   - แผนการสอนต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา 
   - การสอนของอาจารย์เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   - นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  18.5.2 การประเมินการวัดผลการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
ด าเนินการประเมินการวัดผลการศึกษาของวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา โดยควบคุมให้การวัดผล
การศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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  18.5.3  การติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีการ
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 
19. การพัฒนาหลักสูตร 
 19.1 ดัชนีบ่งช้ีมาตรฐาน  และคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตร 
  จัดประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ปี 
     19.2 ก าหนดการประเมินหลักสูตร 
         เพื่อให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ทุก 5 ป ี
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ค าสั่งวิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ท่ี  ๖๑ /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร 

---------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจัด
ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมโตนปลิว อาคารมงคลศรีวิชัย (อาคาร 9) 
 เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  วิทยาลัยรัตภูมิ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ    

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ                                 ประธานกรรมการ 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันานักศึกษา             กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน                  กรรมการ 
          หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ              กรรมการ 
          หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม     กรรมการ 
          หัวหน้าสาขาบรหิารธุรกิจ     กรรมการ 
          หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป     กรรมการ 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี อ านวยการและสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนแก้ไขปญัหา  

และด าเนินการอื่น ๆ ตามทีเ่ห็นสมควร   

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
            นายภาณุมาศ    สุยบางด า           ประธานกรรมการ 
     นางสุพัตรา      เพ็งเกลี้ยง  กรรมการ 
            นางอ ามรรัตน์   คงกะโชต ิ  กรรมการ 
            นางสาวน้ าเพ็ญ     พรหมประสทิธ์ิ  กรรมการ 
            นายณัฐิรงค์     กฤตานนท์           กรรมการ 
            นางปิยนุช            ศรีพรมทอง  กรรมการ 
            นายศุภกร            แก้วละเอียด  กรรมการ 
            นายโฆษิต          รัตนบุรินทร ์  กรรมการ 
            นางพัชรินทร ์   บุญนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
            นางราตรี             สุยบางด า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี วางแผน เตรียมการ ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ และก าหนดรูปแบบการด าเนินงานโครงการ  
 

/3. คณะกรรมการ... 



 
 
 
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาการบัญชี 
        นางอ ามรรัตน์     คงกะโชต ิ           ประธานกรรมการ               
                  นางสาวฐิติมา     จุลจินดา            กรรมการ 
   นางกรรณิกา    บัวทองเรือง  กรรมการ 
   นางสาวนุชนาถ    ทับครุฑ   กรรมการ 
          นางพัชรินทร ์     บุญนุ่น            กรรมการ 
   นางสาวพัชร ี     พระสงฆ์   กรรมการ 
   นายศิววงศ์     เพชรจลุ   กรรมการ 
   นางนิตยา     ทัดเทียม   กรรมการ 
   นายอาทิตย ์     สุจเสน   กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีพินิตา    เชาวลิต   กรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรลิักษณ์     บางโชคด ี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาวกุลวดี     ลิ่มอสุันโน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาววันวิสา    แก้วด ี            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน ์   รัตนอุไร            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางณัฐธิดา    รุจริะการกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวนิศาชล    หวานเปราะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวฐิตาภา    สุวรรณชาตร ี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสุจิณ    ปิ่นสวัสดิ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาวศุภสุตา    ตันชะโร           กรรมการและเลขานุการ 

     3.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาการตลาด 
          นายณัฐิรงค์    กฤตานนท์          ประธานกรรมการ 
          นายวิทยา    ตู้ด า           กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร   ใจกระจ่าง    กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ ์  พรหมใหม ่  กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชญา  ชุมศรี   กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ด าจุต ิ   กรรมการ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ ์  จินดาบถ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวสุมนา    ลาภาโรจนก์ิจ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นายดิเรก    เอียดหมาน          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวสุนสิา   เพ็ชรพรหมศร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวปิยวรรณ   แก้วยอด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาววรรณทิษา   จันทกลู           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นายอับดลมาซีต   พลนุ้ย         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

/นางสาวกาญจนา... 

-๒- 



 
 

 
   นางสาวกาญจนา   เมืองแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นายศุภฤกษ์    ประทักษากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางธมลชนก    คงขวัญ            กรรมการและเลขานุการ 

      3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          นางสาวน้ าเพ็ญ      พรหมประสทิธ์ิ          ประธานกรรมการ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา       พุ่มไสว   กรรมการ 
   นางสาวจันทริา    ภูมา   กรรมการ 
   นายจตุพร    จิรันดร   กรรมการ 
   นายธีภากรณ์    นฤมาณมลิน ี  กรรมการ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท ์  ตั้งรุจกิุล           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นายอธิวัฒน์    บัวด า           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาวชูกลิ่น    ฤทธิเดช           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   นางสาวสมพิศ    โคพิชัย           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นายวรัณ    สุวรรณโณ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นางสาวสู่ไรยา    ละยู่สะ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นายเศรษฐธร    พรมแก้ว          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          นายพิเชฐ    สุวรรณโณ           กรรมการและเลขานุการ 

  3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          นางสุพัตรา             เพ็งเกลี้ยง  ประธานกรรมการ 
          นายอัมรินทร์          สันตินิยมภักด ี  กรรมการ 
          นายอารีย์              เต๊ะหล๊ะ   กรรมการ 
          นางวันดี                นวนสร้อย  กรรมการ 
          นายสมชาย            ตุละ   กรรมการ 
          นายทักษ์สรุิยา        หมาดสะ  กรรมการ 
          นายโฆษิต         รัตนบุรินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  

1. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 และมาตรฐานส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับระบบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีโครงสร้างหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาวการณ์ในปัจจุบัน พร้อมวิพากษ์
ต่อไป 
 
 

/4. คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
         นางสาวฐิติมา    จุลจินดา   ประธานกรรมการ 
         นางสิรินารถ        ชูพันธ์   กรรมการ 
 นางสาวนภัตตนันท์   สุวรรณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 1. บันทึกภาพน่ิง 
 2. ประชาสมัพันธ์โครงการ 
 3. ด าเนินงานพิธีการและพิธีกร 
 4. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
5. คณะกรรมการอาคารสถานท่ี  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา   พุ่มไสว         ประธานกรรมการ 
 นายปรีชา              ชัยกูล   กรรมการ 
 นายพิเชฐ            สุวรรณโณ  กรรมการ 
 นายณัฐิรงค์            กฤตานนท์  กรรมการ 
 นายสุภาพ            ขวัญช่วย  กรรมการ 
 นักการภารโรง แม่บ้านและคนสวน           กรรมการ 
 นายอนุวัฒน์           รัตนมณ ี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี จัดเตรียมสถานที่ อ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ ระบบไฟฟ้า การขนส่งอปุกรณ์ต่างๆ และ 
ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 

6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  
        นางพิกุล            แก้วแจ้ง   ประธานกรรมการ 
        นางสาวทิพย์มณี     ขุนฤทธ์ิ   กรรมการ 

 แม่บ้าน                 กรรมการ 
 นายธวัชชัย           ซ้ายศร ี             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม   

7.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
         นางอ ามรรัตน์      คงกะโชต ิ  ประธานกรรมการ 
         นางสาวเจนจริา      มีบุญ   กรรมการ 
         นางสาวแสงเทียน    จันทร์แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
        นางสาวน้ าเพญ็        พรหมประสทิธ์ิ  ประธานกรรมการ 
        นางสิรินารถ        ชูพันธ์   กรรมการ 
        นายโฆษิต        รัตนบุรินทร ์  กรรมการ 
        นายศุภกร        แก้วละเอียด  กรรมการ 
        นางปิยนุช        ศรีพรมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 
/หน้าที่... 
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หน้าท่ี 1. จัดท ารายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

9.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล 
       นาวสาวศุภสุตา        ตันชะโร   ประธานกรรมการ 
       นางสาวพณิตา        คชกูล   กรรมการ 
       นางราตรี        สุยบางด า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี สรุปผลและประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัตหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย  ให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
 

                        สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖     มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 
  

 
           (นายสถาพร  ขุนเพชร) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูม ิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มอบให้วิทยาลัยรัตภูมิ  และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สายวิชาบริหารธุรกิจ  จ านวน  3  หลักสูตรวิชา  คือ  หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด และ
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕9  ณ  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  เพื่อให้การวิพากษ์หลักสูตรมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์  เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการด าเนินงาน                
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
 รองอธิการบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
 รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
 รองอธิการบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) กรรมการ 
 คณบดีคณะบริหารธุรกจิ กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจัดการ กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ  
 ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูม ิ กรรมการ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ กรรมการ 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรรมการ 
          หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  สง่เสรมิ สนบัสนุนให้ค าปรกึษา ก ากับ ดูแล อ านวยความสะดวกให้ข้อเสนอแนะการตัดสินใจ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ให้การวิพากษ์หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
1.1  คณะกรรมการประสานงาน 

 นายสถาพร                  ขุนเพชร   ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา          พุ่มไสว   รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี  ๖๗๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สายวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
---------------------------------------------------------------------------- 



 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์     สังขวาส ี  กรรมการ  

/นายภาณุมาศ... 
 

  
  
 นายภาณุมาศ                  สุยบางด า  กรรมการ 
 นายทักษ์สรุิยา                  หมาดสะ   กรรมการ 
 นางธมลชนก   คงขวัญ   กรรมการ 
 นายวันประชา   นวนสร้อย  กรรมการ 
 นางพัชรินทร ์                 บุญนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ประสานงานกับผู้วิพากษ์หลักสูตรบุคคลภายนอก  และผู้ร่วมสัมมนา  ท าหนังสือเชิญ  รวบรวม

ใบตอบรับ  จัดการเรื่องการเดินทาง  เรื่องที่พักและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ติดต่อห้องประชุมเป็นสถานที่  
เปิด – ปิด  และประชุม  

1.1  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยรัตภูมิ  ประธานกรรมการ 
 รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะบริหารธุรกจิ   กรรมการ 
 รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยกีารจัดการ  กรรมการ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการโรงแรมและ- กรรมการ 
 การท่องเที่ยว 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี-  กรรมการ 
 อุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา           พุ่มไสว   กรรมการ 
 นางอ ามรรัตน์          คงกะโชต ิ  กรรมการ 
 นางสาวน้ าเพญ็          พรหมประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 นายณัฐิรงค์          กฤตานนท์  กรรมการ 
 นางธมลชนก          คงขวัญ   กรรมการ 
 นางสาวฐิติมา          จุลจินดา   กรรมการ 
 นางสาวกมลพร  วรรณชาติ  กรรมการ 
 นางสาวปรัศนีย์  กายพันธ์  กรรมการ 
 นางสาวศุภสุตา          ตันชะโร   กรรมการ 
 นางสาวพัชร ี  พระสงฆ์   กรรมการ 
 นางสาวจันทริา  ภูมา   กรรมการ 
 นายศิววงศ์  เพชรจลุ   กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีพินิตา  เชาวลิต   กรรมการ 
 นางนิตยา  ทัดเทียม   กรรมการ 
 นายอาทิตย ์  สุจเสน   กรรมการ 
 นายวิทยา  ตู้ด า   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสิราพร ใจกระจ่าง  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ ์ พรหมใหม ่  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ด าจุต ิ   กรรมการ 

-๒- 



 
 นายจตุพร  จิรันดร   กรรมการ  

 
/นายธีภากรณ์... 

  
 
 นายธีภากรณ์  นฤมาณมลิน ี  กรรมการ 
 นางพัชรินทร ์          บุญนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วิพากษ์หลักสูตรร่วมกบับุคคลภายนอก – ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา  และให้ค าแนะน าเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
2.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารการพิมพ์ 

                    นายศุภร    แก้วละเอียด  ประธานกรรมการ 
                    นางปิยนุช    ศรีพรมทอง  กรรมการ 
                    นายโฆษิต   รัตนบุรินทร ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดท ารายช่ือ  ป้ายช่ือแบบฟอร์มลักษณะรายวิชา  และเตรียมอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติกลุ่มย่อย  พิมพ์ลักษณะรายวิชาที่ได้จากการปฏิบัติกลุ่มย่อย 
                     3.  คณะกรรมการฝ่ายบัญชีการเงิน 

                     นางอ ามรรัตน์     คงกะโชต ิ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวพณิตา   คชกูล   กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  เบิกจ่ายตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

                     นางสาวฐิติมา   จุลจินดา   ประธานกรรมการ 
                     นายอัมรินทร์     สันตินิยมภักด ี  กรรมการ 
                     นางสาวนภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ก าหนดข้ันตอนพิธีการ  พิธีกรในการประชุมสัมมนา  และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
5.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

                     นายณัฐิรงค์   กฤตานนท์  ประธานกรรมการ 
                     นายโฆษิต   รัตนบุรินทร ์  กรรมการ 
                     นายอาซัน   วงค์หมัดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  บันทึกภาพนิ่ง  แสดงภาพกิจกรรมระหว่างพักการประชุม  และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ        
ที่เกี่ยวข้อง 

6. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา          พุ่มไสว   ประธานกรรมการ 
                     นายสุภาพ   ขวัญช่วย  กรรมการ 
                     นายสมชาย   ตุละ   กรรมการ 
                     นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดรถรับ – ส่ง วิทยากร  และให้ยานพาหนะฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.  คณะกรรมการสรุปผล – ประเมินผล 

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  นวนสร้อย  ประธานกรรมการ 
  นายศุภกร   แก้วละเอียด  กรรมการ 

-๓- 



 
                     นางราตร ี   สุยบางด า  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดท าแบบประเมินผล  สรุปและประเมินผลเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
/8. คณะกรรมการ... 

  
 
 8.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

        นางพิกุล            แก้วแจ้ง   ประธานกรรมการ 
        นางสาวทิพย์มณี     ขุนฤทธ์ิ   กรรมการ 
 นางราตร ี    สุยบางด า  กรรมการ 

 แม่บ้าน                 กรรมการ 
 นายธวัชชัย           ซ้ายศร ี             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ติดต่อประสานงาน  และจัดเตรียม  อาหารและเครื่องดื่มตลอดโครงการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
  

สั่ง   ณ   วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ.   ๒๕๕9 
 
 
 

                           

                                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจุา  ทิพย์วาร)ี 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                                                           

-๔- 



 

รายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 

นางสาวโสภี          นิลรักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
นางสาวจุติมา        เกรียงเดชาสันติ นักวิชาการศึกษาช านาญการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา และวิชาชีพ 
ผศ. ดร.ศิรลิักษ์  บางโชคด ี  อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
ดร.กลุวดี  ลิ่มอสุันโน         อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      
ดร.สมุนา   ลาภาโรจนก์ิจ     อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผศ.ฐานันท์   ตั้งรุจกิุล  อาจารยป์ระจ าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
นางสาวปิยวรรณ    แก้วยอด         นักวิชาการช านาญการ ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น 
นางสุจิณ              ปิ่นสวัสดิ์  สรรพากรอ าเภอ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูม ิ
นางณัฐธิดา รุจริะการกุล  ส านักงานบญัชีณัฐิดา 
นางสาวฐิตาภา สุวรรณชาตร ี  ผู้จัดการฝ่ายบญัชี บริษัท พี เอส กรุ๊ป 1988 จ ากัด 
นางสาวกาญจนา เมืองแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พี เอส กรุ๊ป 1988 จ ากัด 
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน ์ รัตนอุไร  ส่วนบรกิารธุรกิจ SMEs ภาคใต้ตอนล่างธนาคารอิสลามแห่ง    
   ประเทศไทย 
นางสาวนิศาชล หวานเปราะ  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โคออพเพอเรท แอคเค้าต้ิง จ ากัด 
นางสาววันวิสา แก้วด ี  พนักงานการเงิน บริษัท อีซซูุ สหมอเตอร์ (จ ากัด) สาขารัตภูมิ 
นายดิเรก เอียดหมาน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อีซูซุ สหมอเตอร์ (จ ากัด) สาขารัตภูมิ 
นางสาวสุนสิา เพ็ชรพรหมศร เลขาผูจ้ัดการฝ่ายขาย บริษัท อีซูซุ สหมอเตอร์ (จ ากัด) สาขารัตภูมิ 
นายศุภฤกษ์ ประทักษากุล ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้ ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
นางสาววรรทิษา จันทกลู  ผู้จัดการเขต บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
นายอับดลมาซีต พลนุ้ย  หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้าสงขลา 
นายอธิวัฒน์ บัวด า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลรัตภูมิ 
นางสาวสมพิศ โคพิชัย  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 
นางสาวชูกลิ่น ฤทธิเดช  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12 สงขลา 

นายวรัณ สุวรรณโณ  ผู้บริหารและที่ปรึกษา เครือธุรกิจในกลุ่มสุวรรณโณรัตภูมิ 
นางสาวสูไรยา ละยู่สะ  หัวหน้าฝ่ายบุคคล ห้างหุ้นส่วน จ ากัด หาดใหญ่แบนเนอร์ 
นายเศรษฐธร พรมแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ CSC ภาคใต้ เซ็นทรลัพลาช่า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิพากษ์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
 

ชื่อ/ต าแหน่ง ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ดร.สมุนา ลาภาโรจน์กิจ      
อาจารยป์ระจ า 
สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

   1. นักศึกษาควรรู้ภาษาที่ใช้สนทนาธุรกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   2. นักศึกษาจ าเป็นต้องสามารถพูดเสนอขาย
สินค้าได้ 
   3. นักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์  
ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อน ามาช่วยในงานด้าน
การตลาด เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
หรือเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
   4. นักศึกษาสามารถเขียน และเข้าใจ 
แผนการตลาด 
   5. นักศึกษาต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดมาช่วยในงาน
การตลาดได ้
 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก ่
- วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
- วิชาการตลาดบริการ  
- วิชาเทคนิคการน าเสนอ 
- วิชาการจัดการขาย  
- วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
- วิชากลยุทธ์การตลาด 
และเพิม่รายวิชาได้แก่ 
- วิชาสัมมนาทางการตลาด  
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
- วิชาการตลาดดิจิทลั 
- วิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- วิชาการจัดการตราสินค้า 
- วิชาการตลาดสื่อสังคมออนไลน ์

นายดิเรก เอียดหมาน 
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อีซูซ ุ      
สหมอเตอร์ (จ ากัด)  
สาขารัตภูม ิ

   1. นักศึกษาควรใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร
ให้ได้เพื่อง่าย และสะดวกในการเจรจาซื้อขาย 
   2. นักศึกษาต้องสามารถพูดน าเสนอสินค้าได้ 
มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 
   3. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ และตรง
ต่อเวลา 
 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
-วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
- วิชาการตลาดบริการ  
- วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
- การจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
- วิชาสัมมนาการตลาด  
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

นางสาวปิยวรรณ แก้วยอด        
นักวิชาการช านาญการ    
ระดับ 7 องค์การบรหิาร    

   1. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา และต้องสูง้าน 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
-วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  



 

ชื่อ/ต าแหน่ง ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ส่วนต าบลสะพานไม้แก่น    2. นักศึกษาต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์

ส าหรับงานพื้นฐานได้ เช่น งานพิมพ์ งาน
น าเสนอ หรืองานค านวณ 
   3. นักศึกษาต้องกล้าแสดงออก สามารถพูด
น าเสนอได ้
   4. นักศึกษาต้องติดตามข่าวสาร ความรู้อื่นๆ
ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่องานการตลาด 
   5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
นักการตลาดอย่าเครง่ครัด 

-วิชาการตลาดบริการ  
-วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
-วิชาการจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
-วิชาสัมมนาทางการตลาด 
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
- วิชาการตลาดดิจิทลั 
- วิชาการตลาดสงัคมออนไลน ์

นางสาววรรทิษา จันทกลู 
ผู้จัดการเขต บริษัท เบท
เตอรเ์วย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

   1. นัก ศึกษาต้ องสามารถกล้าพู ด กล้ า
แสดงออก 
   2. นักศึกษาต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในเรื่องงานเอกสารได้อย่างคล่อง 
   3. นักศึกษาต้องสามารถใช้ระบบการขายบน
อินเตอร์เน็ต การขายออนไลน์  
   4. นักศึกษาต้องมีใจในการรักบริการ 
   5. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าได้ 
   6. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
-วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  
-วิชาการตลาดบริการ  
-วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
-วิชาการจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
-วิชาสัมมนาการตลาด 
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
- วิชาการตลาดดิจิทลั 
-วิชาการตลาดสังคมออนไลน ์

นายอับดลมาซีต พลนุ้ย 
หัวหน้าฝ่ายขาย  
บริษัทโตโยต้าสงขลา 

   1. นักศึกษาต้องมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
   2. นักศึกษาต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ในงานเอกสารได ้
   3. นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว เป็น
คนช่างสังเกต ุ
   4. สามารถสบืหา ค้นหาข้อมลู ที่เป็น
ประโยชน์ในงานได ้
   5. ต้องเป็นทีม่ีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  
 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
- วิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
- วิชาการตลาดบริการ  
- วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
- วิชาการจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
- วิชาการตลาดดิจิทลั 
- วิชาสัมมนาการตลาด  
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 



 

ชื่อ/ต าแหน่ง ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
- วิชาคุณธรรมจริยธรรม 

นางสาวกาญจนา เมืองแก้ว 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด         
บริษัท พี เอส กรุป๊ 1988 
จ ากัด 

   1. ภาษาที่ 3 เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สถานศึกษา
ควรเน้นให้กับนักศึกษา 
   2. นักศึกษาต้องเป็นคนกล้าแสดงออก 
   3. นักศึกษาต้องเป็นคนที่มีน้ าใจ จิตอาสา 
   4. นักศึกษาต้องเข้าใจในแผนการตลาด 
   5. นักศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
- วิชาการตลาดบริการ  
- วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
- วิชาการจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
- วิชาสัมมนาการตลาด  
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
- วิชาคุณธรรมจริยธรรม 

นายศุภฤกษ์ ประทักษากุล 
ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้ 
ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริม
วิชาการ 

   1. นักศึกษาต้องเป็นผู้ใฝรู่้ อยากรู้อยากเห็น 
เป็นคนช่างสงัเกต 
   2. นักศึกษาต้องเป็นคนทีม่ีมารยาท  
อ่อนน้อม ถ่อมตน แต่เป็นคนกล้าแสดงออก  
มีบุคลิกภาพที่ด ี
   3. กล้าพูด กล้าคิด กล้าท า 
   4. เป็นคนที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลย ี
   5. มานะพยายาม 
   6. มีจิตอาสา ใจรักบริการ 

ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
และวิชาชีพเลือก ได้แก่  
- วิชาการตลาดบริการ  
- วิชาเทคนิคการน าเสนอ  
- วิชาการจัดการขาย  
และเพิม่รายวิชาได้แก่  
- วิชาสัมมนาทางการตลาด  
- วิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
- วิชาคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ….)  

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า
ของอาชีวะ 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร  
พ.ศ. 2556 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. …. 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 
       1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
       2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
       3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
       4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
       5)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
       6)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 

18 
3 
6 
3 
3 
3 
3 

25 
3 
6 
3 
3 
6 
4 

22 
3 
6 
3 
3 
3 
4 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
       1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
       2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
       3)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
       4)  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
       5)  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

54 
15 
21 
12 
4 
4 

56 
21 
21 
6 
4 
4 

56 
15 
21 
12 
4 
4 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
ส าหรับแผน ข. วิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 15 14 15 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78 87 84 
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิต ทฤษฎี:ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

40:60 46.79:53.21    27.27:72.73 


