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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25590221100527 
ภาษาไทย :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade 

      and Service Innovation 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)         
ชื่อย่อ (ไทย)           
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     

:     บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ) 
:     บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ) 
:     Bachelor of Business Administration (Modern Trade 
      and Service Innovation) 
:     B.B.A. (Modern Trade and Service Innovation) 

  
3. วิชาเอก  

ไมมี่ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และได้รับความร่วมมือจากองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ

บริการในด้านการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต การสนับสนุนวิทยากร และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด )มหาชน(  
2. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับ 4 สถาบัน คือ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 

6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

6.5 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานการตลาด วิจัยการตลาด วิเคราะห์การตลาด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
8.2  พนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
8.3  พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์ คลังสินค้า และจัดซื้อ  
8.4  พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
8.5  พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และการบริการลูกค้า 
8.6 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวโกมลมณี  เกตตะพันธ์ อาจารย์ ปร.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 
บธ.บ 

การจัดการโลจิสติกส์ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การตลาด 

ม.บูรพา 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.กรุงเทพ 

2558 
2543 
2550 
2539 

2 นายณฌา  ขวัญมณี อาจารย์ พบ.ม.  
บธ.บ. 

การตลาด 
การเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2530 
2524 

3 นางสาววิลาวัลย์  จันทร์ศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
บธ.ม.  
ศศ.บ. 

Marketing 
บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
ม.กรุงเทพ 
ม.ราชภัฏสงขลา 

2558 
2549 
2543 

4 นางสาวหรรษมน  เพ็งหมาน อาจารย์ บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์  

2558 
2554 

5 นายอนุวัต  สงสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 
วท.บ 

การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2556 
2543 
2545 
2537 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ 6 ด้านส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งนี้เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจโดยตรง คือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล การขนส่งและโลจิสติกส์ และเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและข้อมูลที่ส าคัญ 
ขณะเดียวกันเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นที่รู้จักกันในนาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
การเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  

 จากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการให้บริการขององค์กร โดย
มุ่งเน้นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 
4.0 ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) จากเหตุผลดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรม
บริการ ซึ่งมีรายวิชาที่ครอบคลุม การจัดการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นวัตกรรมบริการและการสื่อสารส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของกระบวนการทาง
ธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาด
ต่างประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการหลั่งไหล

ขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมต่างชาติที่ขาดการกลั่นกรองนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และกระบวนการ
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่  
เกิดการด าเนินชีวิตตามรายได้ รสนิยม และอุดมคติ ผู้คนมุ่งสู่การแสวงหาและพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะของตัวตน 
มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น เกิดการหลอมรวมของกลุ่มคนในสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-culture)  
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เกิดนวัตกรรม เพ่ือรองรับสังคมแนวใหม่ ธุรกิจมีการให้บริการผ่านการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น แนวโน้มการ
สื่อสารทีเ่ชื่อมต่อกับการท างาน เพราะเม่ือช่องทางสื่อสารหลักคือออนไลน์ การสื่อสารระหว่างกันจึงยืดหยุ่น
ไม่ยึดติดกรอบเวลา จากสถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมดังกล่าว รูปแบบการศึกษาในอนาคตต้อง
เรียนรู้ตามทักษะ ตามเป้าหมาย และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หลักสูตร
การศึกษาจึงควรมุ่งเน้นโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ (Compececy) ซึ่งครอบคลุมทักษะในการ
คิดเป็น ท าเป็น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรม การเปิดใจกว้างพร้อม
รับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้
ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวมาแล้วในข้อ 11.1 และ 11.2  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ซึ่งนอกจากจะให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องน าข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้การผลิตบุคลากรด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ ที่ตอบสนองความต้องการก าลังคนของภาคการค้าปลีก รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องตามห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) การออกแบบหลักสูตรจึงมีเนื้อหารายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ร่วมสมัย เช่น  
การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การสร้าง
เครือข่ายและกลยุทธ์ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และความรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ 
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning:  WIL)  ในลักษณะการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน (Practicum/New 
Traineeship/Internship) โดยออกแบบโครงสร้างหลักสูตรตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) ในชั้นปีที่ 1 และ 2 มีการก าหนดประสบการณ์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ (Pre-course 
Experiences) ที่เป็นการบูรณาการผลการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ องค์ต้นแบบ และกรณีศึกษา และชั้นปี
ที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning: WBL) ในสถาน
ประกอบการภายใต้โครงการความร่วมมือ และในชั้นปีที่ 4 เป็นการบูรณาการการเรียนกับการท างานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์
ทางธุรกิจ สามารถบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางแผนการบริหารจัดการและ  
การตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพันธกิจด้านการจัด

การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์  
มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถปรับตัวในการท างานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
สามารถท างานตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based Curriculum) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
(Work Integrated Learning: WIL) ให้นิสิตได้รับการฝึกทักษะที่ดึงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์  
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ภายนอก มีการส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้
นิสิตเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Long Life Learning) นอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนดให้มี
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งโจทย์การวิจัยส่วนหนึ่งมาจากชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ผล
จากการวิจัยสามารถน าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ และมีส่วนสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ด้านสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ     จ านวน 18 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา    จ านวน   9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มบูรณาการ    จ านวน   9 หน่วยกิต 

2. วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า จ านวน 12 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก   จ านวน   3 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเลือก    จ านวน   9 หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  ไม่มี 
13.1.3 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอ่ืน  
  ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่สังกัดส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านวิชาการเป็น  
ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน 
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14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. องค์กรด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ คือ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด )มหาชน(  

1. การสนับสนุนการรับนิสิตฝึกภาคปฏิบัติ 
2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การพัฒนา
โครงงาน งานวิจัย การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม
บริการและวิชาชีพ และการเป็นอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรบรรยาย 
3. การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การเปิดโอกาสให้หลักสูตรน านิสิตเข้าศึกษาดู
งาน 

2. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับ 4 สถาบัน คือ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

1. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เพ่ือให้
นิสิตและคณาจารย์ได้น าเสนอผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการในการประชุมดังกล่าวเป็นประจ า
ทุกปี 
2. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 
3. การน าเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
พัฒนานิสิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เรียนรู้คู่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรม

บริการ 
1.2 ความส าคัญ 
 เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องปรับตัวให้สามารถท างานได้ ดังนั้นจึงต้องผลิตบัณฑิตให้
สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจ
บริการที่เก่ียวข้องตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning: WIL) และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skill) 

1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการฝึก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 
3. มีสมรรถนะทางธุรกิจ (Business Competency) แนวคิดเชิงบริหาร (Managerial 

Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานและการวิจัย เพ่ือบูรณา

การความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ 
5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังที่จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  
PLO 1, 2 

2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง 

PLO 3, 4 

3. มีสมรรถนะทางธุรกิจ (Business Competency) แนวคิดเชิงบริหาร 
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

PLO 6 

4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานและการวิจัย 
เพ่ือบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ 

PLO 5 

5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

PLO 7, 8 
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ตารางจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Progream Learning Outcomes : PLO) ของ
หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
(Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้
ทั่วไป 

(Generic 
LO) 

ผลการ
เรียนรู้
เฉพาะ
สาขา 

(Specific 
LO) 

Bloom’s 
Taxonom

y 
C:U,A,E 

AF 
P 

TQF 

PLO Outcome Statement     
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ

การใช้ภาษา การสื่อสาร มนษุยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ความเปน็สมาชิกที่ดขีององค์กรและ
สังคม 
 

  AF, P 1.1, 
1.2 

PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใตห้ลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  AF, P 1.3, 
1.4 

PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือ
ทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง 

  U 2.1, 
2.2 

PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ละเครื่องมือ
ทางดา้นการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

  A, E 2.3, 
2.4 

PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการค้าสมัยใหม่และ
การบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาค าตอบ
และแก้ไขปัญหา  

  A, E 3.1, 
3.2 

PLO 6 แสดงสมรรถนะดา้นการบริหารจัดการจากการฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ และน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงาน 

  A, E 3.3, 
3.4 

PLO 7 สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบ 
พหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจใน
ตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการ
ตนเอง (Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 

  A, E, P 4.1, 
4.2, 
4.3 

PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ 

  A, E, P 5.1, 
5.2, 
5.3 

หมายเหตุ C= Cognitive : U = Remembering/Understanding , A=Applying/Analyzing,  
             E= Evaluation/Creating, AF= Affective, P = Psychomotor 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
ปีท่ี รายละเอียด 
1 PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษย

สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม 
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหาร
จัดการตนเอง (Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 

2 PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม 
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง 
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหาร
จัดการตนเอง (Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 

3 PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม 
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง 
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และน าเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงาน 
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง 
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ 
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ปีท่ี รายละเอียด 
4 PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 

และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม 
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง 
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหา
ค าตอบและแก้ไขปัญหา 
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และน าเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงาน 
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง 
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ 

 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ได้น าเสนอไว้ในตาราง 
Learning Outcome Matrix (LO Matrix) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และเกณฑ์ประกันคุณภาพศึกษา 
AUN-QA 

- ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เข้ารับการอบรมการ
ประกันคุณภาพหลั กสู ตรตาม
เกณฑ ์AUN  
- จัดโครงการเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน ามาออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
ลักษณะต่าง ๆ กับองค์กรธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่และองค์กรบริการ
ที่เก่ียวข้อง 

- กระบวนการก าหนด PLO ของ
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
-  ก า ร วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ส า ข า วิ ช า ที่
เกีย่วข้องจากภายนอก 
- เอกสาร มคอ.2 
 

2. แผนการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง WIL กับบุคลากรทั้งใน

- ปฐมนิเทศ ด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL แก่อาจารย์

-  จ านวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ใหม่ที่ เข้า
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ใหม่ 
และบุคลากรในสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ 

ร่วมปฐมนิเทศด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL  
 

3. แผนการพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน WIL ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง และความ
ต้ อ ง ก า ร  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
สมรรถนะนิสิตของผู้ใช้บัณฑิต 

- ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหรือสถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้
ในสาขาวิชา เจตคติต่อผู้ร่วมงาน 
และทักษะความสามารถในการ
ท างาน 

4. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียน และน าผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
 

- นิสิตประเมินการเรียนการสอน
ผ่ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  
- อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดูแลและติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ผ่าน
การประชุมสาขาวิชา  

- ข้อมูลย้อนกลับในการจัดการ
เรียนการสอนตาม มคอ. 3 – 7  
- ผลการประเมินด้านการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร  
 

5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกปี และน า
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่อง  

- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ผ่านระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา (e-Sar) ของ
มหาวิทยาลัยและจัดท าข้อมูลตาม
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา CUPT – QA และจัดท า
แผน พัฒนาคุณภาพ  ( Quality 
Improvement Plan) ประจ าปี  

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2561 และ 2562 
-  แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement 
Plan) ประจ าปี  

6. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 
5 ปี  

-  ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามและสนทนากลุ่มกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้
บัณฑิต เ พ่ือรวบรวมและระดม
ความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตร  
- ด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสู ตร  มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ  

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต 
อาจารย์ผู้ สอน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2564  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
   ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1  มีปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากการ

เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 2.3.2  มีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ การค านวณ  การคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี 

อยู่ในระดับต่ า  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดโครงการปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2.4.2  จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิตทั้งในและนอกชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ด้านภาษาอังกฤษ การค านวณ  การคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการแนะน าแหล่งข้อมูล
ส าหรับการศึกษาด้วยตนเอง 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3 - - 100 100 100 
ชั้นปีที่ 4    100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 11,000 บาท ตลอดหลักสูตร 88,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 22,000 บาท 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร  135,013 140,413 146,030 151,871 157,946 
2. งบด าเนินการ  1,500,000 1,750,000 1,750,000 2,000,000 2,000,000 
3. งบลงทุน  100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 
4. งบเงินอุดหนุน  400,000 450,000 500,000 550,000 550,000 

รวมทั้งสิ้น 2,135,013 2,490,413 2,546,030 2,901,871 2,907,946 

จ านวนนิสิต 100 200 300 400 400 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................ 
หมายเหตุ  หลักสูตรมีการสอนเสริมแบบผ่ านระบบ TSU-MOOC และระบบอ่ืน ๆ  

ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ในช่วงที่นิสิตฝึกปฏิบัติอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการเรียนกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าลงทะเบียน  2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000  8,800,000 

รวมรายรับ 2,200,000 4,400,000 6,600,000 8,800,000   8,800,000 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหา

ของค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ ากว่า 2.00 และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30 
ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ฉ) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้านหรือวิชาแกน  24 หน่วยกิต 
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)  
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) 
วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  30 หน่วยกิต 
      (โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ) 
      (โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและก าหนดกลยุทธ์)  

วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ     23 หน่วยกิต 
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 

กลุ่มการใช้ภาษา  9 หน่วยกิต 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai for Higher Education  
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ่มบูรณาการ    9 หน่วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
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0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก 
               รายวชิาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้ 

กลุ่มวิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา   
0000112 พหุภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Multilingual for Learning  
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
0000137 ภาษารัสเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life  
 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
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0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
 Electricity and Life  

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

0000168 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Digital Ways  

0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society  
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life  
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life  
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind  
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning  
0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community  
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
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0000271 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) 
 Civic Education  

0000281 ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures  
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ  3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video 

Editing 
 

0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning  
0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือวิชาแกน   24 หน่วยกิต 
 (โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่) 
0706111 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 Principles of Management    
0706112 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Organizational Behavior and   
 Human Resource Management  
0706114 หลักการบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 

 Principles of Accounting and Finance   
 (โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) 

0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับองค์กรยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Business English for Modern Organizations  
0706212 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Business Law and Taxation   
0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL) 3(2-2-5) 
 Environment and Modern Trade Business 

Management 
 

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  30 หน่วยกิต  
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ) 

0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Programming in Business  
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0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Business and Social Responsibility  
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behaviors Analysis  
0706224 เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (WIL) 3(2-2-5) 
 Tools for Contemporary Business Management  
0706321 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Software Packages for Research  
0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Business  

(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและก าหนดกลยุทธ์) 
0706323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   3(2-2-5) 
 Information System for Modern Trade  
 Business Management  
0706324    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chains Management  
0706325    การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและบริการ  3(3-0-6) 
 Innovation Management for Business and Services  
0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Management  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      (โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา ต่อไปนี้ 
      กลุ่มวิชาการจัดการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706431 การจัดการร้านค้าและท าเลที่ตั้ง 3(3-0-6) 
 Store and Location Management  
0706432  การจัดการการขายสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Sale Management for Modern Trade Business  
0706433 การจัดการสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Merchandise Management for Modern Trade Business 
0706434 การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Marketing Communications for Modern Trade Business 
0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Customer Retention in Modern Trade Business  
0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
 Franchise Business Management  
0706437 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Retail Business Management  
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กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 Psychology for Service Industry and Cross Cultural 

Communication 
0706442 นวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 
 Innovative Marketing for Hospitality  
0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Communication Management Strategies in Digital Era 
0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Content Marketing and Social Media 
0706445 การออกแบบบริการดิจิทัล  3(2-2-5) 

 Digital Service Design  
0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี  3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management and Loyalty Program 
 กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Database Management System  
0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Website Design and Development   
0706453 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Multimedia Technology for Business  
0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Commerce  
0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  3(2-2-5) 
 Mobile Web Application Development  
0706456 เครื่องมือดิจิทัลส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์  3(2-2-5) 
 Digital Tools for Marketing and Branding  

 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
0706461 การจัดการด าเนินงานและคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Operations and Quality Management   
0706462   การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 Purchasing and Inventory Management  
0706463    การจัดการขนส่งสินค้า 3(3-0-6) 
 Transportation Management  
0706464   การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Warehouse and Distribution Center Management  
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0706465    การน าเข้าและส่งออก 3(3-0-6) 
 Import and Export   
0706466   การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Performance Measurement in Supply Chain  
0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน 
3(3-0-6) 

 Networking and Competitive Advantage Strategy  
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ   23 หน่วยกิต 
 (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)  

0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
บริการ (WIL) 

2(1-2-3) 

 Pre-course Experience in Modern Trade and Service Business 
0706172 การบูรณาการผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (WIL) 2(1-2-3) 
 Integrating Learning Outcome from Case Study   
0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL) 2(1-2-3) 
 Integrating Learning Outcome before Practicum  
0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 

(WIL) 
3(0-9-0) 

 Work-Based Learning in Modern Trade and Service I 
0706373 การน าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึกภาคปฏิบัติ 

(WIL) 
2(1-2-3) 

 Post-course Experience Presentation  
0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL) 3(2-2-5) 
 Research Practicum in Business  
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(2-2-5) 
 หรือสหกิจศึกษา (WIL)  
 Professional Experience or Cooperative Education   
 Preparation  
0706473* การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 

(WIL) 
3(0-9-0) 

 Work-Based Learning in Modern Trade and Service II 
0706474* การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 3 

(WIL) 
3(0-9-0) 

 Work-Based Learning in Modern Trade and Service III 
0706475* สหกิจศึกษา (WIL) 6(0-18-0) 
 Cooperative Education  

 *หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 6 หน่วยกิต    
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชา
ดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 07 หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

เลขรหัสหลักที่สามและสี่            หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 06 หมายถึง สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับ  
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารส าหรับธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

เลขรหัสหลักสุดท้าย             หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8-9 
 วิชากลุ่มการใช้ภาษา 6   วิชากลุ่มการใช้ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ่มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 2-3 

 หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 6   (เลือกจากกลุม่รายวิชาเลือก)  
 (โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)   หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 6 

0706111 หลักการจดัการ  3(3-0-6)   (โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่) 
0706112 หลักการตลาด 3(3-0-6)  0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ 3(3-0-6) 
 กลุ่มวชิาประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ 2   ทรัพยากรมนุษย์   
 (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)   0706114 หลักการบญัชีและการเงิน 3(3-0-6) 
0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านการจดัการ 2(1-2-3)   กลุ่มวชิาประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ 2 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ (WIL)    (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)  
   

 
0706172 การบูรณาการผลการเรียนรู ้

จากกรณีศึกษา (WIL) 
2(1-2-3) 

  รวมหน่วยกิต 17    รวมหน่วยกิต 16-17 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป 5-6   วิชาศึกษาทั่วไป 5-6 
 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)   วิชาเลือก 2-3 
 วิชาเลือก 2-3   (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)    หมวดวิชาบังคับ 12 
 หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 12   (โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือการ 
 (โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)   จัดการ) 
0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับองค์กรยุคใหม ่ 3(3-0-6)  0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
0706212 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)  0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
0706213 กฎหมายธรุกิจและภาษีอากร 3(3-0-6)  0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค 3(3-0-6) 
0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการ 3(2-2-5)  0706224 เครื่องมือส าหรับการจัดการ 3(2-2-5) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL)    ธุรกิจร่วมสมัย (WIL)  
  รวมหน่วยกิต 17-18    รวมหน่วยกิต 17-18 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 15   หมวดวิชาบังคับ 3 
 (โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือการ   (โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและก าหนดกล 
 จัดการ)   ยุทธ์) 

0706321 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ 3(2-2-5)  0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 วิจัย    หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบติั 5 

0706322 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5)   (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)  
 (โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรม   0706372 การเรยีนรู้ภาคปฏิบตัิด้านการค้า 3(0-9-0) 
 และก าหนดกลยุทธ)์    สมัยใหม่และบริการ 1 (WIL)  

0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธรุกิจ 3(2-2-5)  0706373 การน าเสนอประสบการณ์การเรยีนรู้ 2(1-2-3) 
 การค้าสมัยใหม ่    หลังฝึกภาคปฏิบตัิ (WIL)  

0706324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
0706325 การจัดการนวัตกรรมส าหรับธรุกิจ 3(3-0-6)  ................ .............................................................. 3(...........) 

 และบริการ   ................ .............................................................. 3(...........) 
 หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบติั 2     
 (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)      

0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อนการฝึก 2(1-2-3)     
 ภาคปฏิบตัิ (WIL)      

  รวมหน่วยกิต 17    รวมหน่วยกิต 14 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือก 12   หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบติั 6 
 (โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)    (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)  
0706...... .............................................................. 3(...........)  0706473 การเรยีนรู้ภาคปฏิบตัิด้านการค้า 3(0-9-0) 
0706...... .............................................................. 3(...........)   สมัยใหม่และบริการ 2 (WIL)  
0706...... .............................................................. 3(...........)  0706474 การเรยีนรู้ภาคปฏิบตัิด้านการค้า 3(0-9-0) 
0706...... .............................................................. 3(...........)   สมัยใหม่และบริการ 3 (WIL)  
 หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบติั 6   หรือ  
 (โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)   0706475 สหกิจศึกษา (WIL) 6(0-18-0) 
0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL) 3(2-2-5)     
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ ์ 3(2-2-5)     
 วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา (WIL)      
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to academic 
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations.  A search for 
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the 
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics 
and codes of conduct in communications 

 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations 

with an emphasis on listening and speaking communication skills 
 

0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English 

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on 
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily 
life 

 

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture 

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกการ
ฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
 

0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 
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A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and 
cultural context 

 

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural 
context 

 

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 

 

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกการ
ฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural 
context 

 

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลก
ทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication.  Learning 
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 

 

0000137 ภาษารัสเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Russian for Daily Life                                           

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซีย  การประสมค า
เพ่ือการออกเสียงค าศัพท์และวลี เพ่ือแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และต าแหน่งของค า โครงสร้าง
ประโยคพื้นฐาน เพ่ือน าไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวันและอาชีพ 
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Study and practice of Russian speaking and writing, word combination for 
pronunciation, vocabulary and phrases. To interpret the usage, function, and position of 
words basic sentence structure to communicate in Russian daily life and career 

 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

 ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’ s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 

 

0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ  
ภัยพิบัติ จิตส านึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology 
as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge 
and information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative 
solutions of the problems 

 

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways 

ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 

 

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  ด้วย
การเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  ตามทฤษฎีส าคัญทางปรัชญา  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  ค า
สอนส าคัญทางศาสนา  มนุษย์กับโลก  มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ 
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Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the 
world, relationship between man and man including the values in human life 

 

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนักใน
คุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies.   Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 

 

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 3(2-2-5) 
 Electricity and Life  

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้า
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการค านวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน การ
ประหยัดไฟฟ้าในระบบ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยของ
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน กรณีศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้นกับ
สถานการณ์จริง 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the 
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; 
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage; 
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds 
including safety of using electricity in daily life, Case studies and practical application of 
basic knowledge of electricity to real situations. 

 

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ  
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร  และ 
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 

Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food 
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty, 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝึกอ่านจากบทความ บทประพันธ์  นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่ ง พิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วน าเสนอข้อสรุปใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่าน และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media 
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions 
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in 
everyday life 

 

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ าใจนักกีฬา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู 
น าไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise.  Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. 
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great 
personalities.  Sportsmanship respect  abide by the rules and etiquette of players applied 
to the rules of society 

 

0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 3(2-2-5) 
 Production for Home Products  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ ส าหรับการท า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน โดยน าความรู้ที่ได้ไปจัดท าผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การท าสบู่ ครีมทาผิว โลชั่ น 
น้ าหอม ยาหม่อง น้ ายาล้างจาน และน้ ายาปรับผ้านุ่ม 

Basic knowledge about principle, process, material, equipment and chemical 
for do product by yourself; soap, skin cream, lotion, perfumes, balm, washing liquid, and 
fabric softener 

 

0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม 3(3-0-6) 
 Women and Roles in Society 

ทักษะชีวิตกับบทบาทในสังคมของผู้หญิง คุณลักษณะของผู้ที่สวย รวย เก่ง การบริหารและ
การจัดการปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการเรียนและการท างาน ปัญหาคู่ครอง 
ปัญหาการดูแลบุตรและผู้สูงอายุ 
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Life skills in the 21th century; character of beautiful, rich and smart person; 
administration and management of life problems including health problems, financial 
problems, study and work problems, spouse problems, child and elderly care problems 

 

0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน 3(3-0-6) 
 Everyday Good Life 

การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต การสร้างและออกแบบโปรแกรมความสุข 
เพ่ือการกระตุ้นแรงและสร้างพลังใจให้ตัวเอง สร้างสุขของครอบครัวในกิจวัตรประจ าวันทั้ง การ
รับประทานอาหาร การเรียนและการท างาน การออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และท าจิตใจให้ผ่อง
ใส เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

This way of thinking and ideas to change in lifestyle. The program is designed 
to create a happiness. In order to motivate and empower it to yourself for create a happy 
family in the daily routine, eating time, studying in class and working,  exercise time, 
recreation and calmness in meditation for a good and happiness life 

 

0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Smart Thinking with Sciences in Daily Life 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ในการด าเนินชีวิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกถนอมอาหาร การบริโภคอาหาร สามารถเลือกใช้
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน รู้เท่าทันมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักพลังงานทดแทน น าความรู้พื้นฐานเพ่ือ
น ามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน 

Scientific thinking process, Skills of decisions for make the guidelines right choice 
in life, Scientific skills in food preservation, Food consumption, Choose chemicals in daily 
life, Knowing the disaster of drugs and knowing renewable energy, Using basic knowledge 
for Improvement of the quality of life in accordance with basic human needs and the 
application of technology in daily life 

 

0000185  พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด 3(2-2-5) 
 The Power of New Generations with Pure Mind 

การทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติและ
ความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตส านึกของการเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการทุจริต กรณีศึกษาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย การสร้างสรรค์สังคมคมไทยในอนาคต 
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Corruption, types and forms of corruption, Anti-corruption measures, 
International and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude and 
understanding of severe impact of corruption, consciousness of being a good citizen in 
preventing and counteract corruption, process of self-development to avoid corruption, 
Case study guidelines for prevention and suppression of corruption in Thailand, Creative 
Thai society for the future 

 

0000186  อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Thaksin Identities and Creative Learning 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ 
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดท าโครงการทักษิณสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน 
ตามอัตลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 
 Learning in the 21st Century, Learning skills, Communication skills, Thinking 
skills, Creative Works, Developing Leadership and Follower Skills,  Local wisdom, Creative 
Activities , Thaksin Projects for Learning Management to Community, Writing and Operating 
Creative Thaksin Projects for Learning Management to Community 
 

0000191 ภาวะผู้น ายุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Leadership  
 ผู้น า ภาวะผู้น าในยุคโลกดิจิทัล การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills, 
Upskills, Future skills ที่จ าเป็นส าหรับผู้น าดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคดิจิตัล  
ฝึกบุคลิกภาพของผู้น ายุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคน
และการสร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การด ารงชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุค  Discerptions อัต
ลักษณ์บุคคล การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมไทย 
 Leadership in the digital age Adaptation to the current situation Citizenship 
Digital learning network Learning innovation in the future world, New skills Reskills, Upskills, 
Future skills necessary for digital leaders. Transition from learning from the primitive era to 
the digital age Train the personality of digital leaders. Digital communication Adaptation to 
keep up with technology, human development, and the creation of people to digital 
organizations. Living in a changing situation in the age of Discerptions. Creative thinking for 
coexistence in society for equality and reduce the inequality of Thai society  
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0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Community 
 แนวความคิดและการบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการเกษตรและการ
ประยุกต์ใช้ แนวความคิดการใช้นวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท้องถิ่นโดยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม สตาร์ท
อัพที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 Concepts and processes in technology development, agricultural technology 
and application, the process of innovation development for localities by using science, 
technology and local wisdom, technology process life cycle and innovation development, 
start up to increase safety and high quality of agriculture productivity 

 

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
 ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผู้น า ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 
 Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global 
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and 
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative 
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies 
of the community economy using social critique positively 
 

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้  และความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled 
by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local 
Wisdom and local learning resources 
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0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้ เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้  กลไก  
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจ าเพาะของแต่ละชุมชน  
ที่น าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local community in 
the South.  Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, 
economic, social and cultural dimensions of the community.  The application of the 
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads 
to sustainable development 

 

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการ
ความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, 
ethics and social responsibility 

 

0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household level, 
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life, 
food production system and alternative energy, safety food production, management of 
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement 
income, recreation and social activities 
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0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ การขายได้ราคา การผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามารถทางการตลาด จ าแนก
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ความต้องการสินค้า การท่องเที่ยว 
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการคิดท่ีจะสามารถน ามาซึ่งการท าธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ 

Integrated creative concepts with creation uniqueness of product, difficulty of 
imitating, increasing cost values ; weaving local culture, ability of marketing classification 
according to products ; factors in driving technology , need of product ; tourism, and 
characteristics of entrepreneurs ; ability of using fundamental thinking to run creative 
business 

 

000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can 
be used to design and improve the quality of life 

 

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process, 
constitution, political parties and elections.  Political role of government, business and 
public sector organizations.  Major problems of political and public administration, as well 
as the political reform in Thailand 

 
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Visual Education to Learn Languages and Cultures 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รูปแบบของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การใช้ภาษาประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบสะพายเป้ 
 Basic knowledge about tourism Style of tourism Tourism both domestically and 
internationally Tourist attractions both domestically and internationally. Basic knowledge 
about society, culture, language usage, country And travel, backpack style 
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0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ 3(2-2-5) 
 Technique for Photo Retouching and Video Editing 

หลักการสร้างภาพลายเส้น การตกแต่งภาพถ่าย การใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตัดภาพเฉพาะ
ส่วน การจัดวาง การปรับรูปทรง การสร้างข้อความ การใช้เทคนิคพิเศษ หลักการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ
วิดีโอ การจัดการล าดับของฉาก การจัดการองค์ประกอบของฉาก เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉาก และการ
ใส่เทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอ การท างานกับเสียง การน าไฟล์วิดีโอออก
เผยแพร่และฝึกปฏิบัติ 

Principles of vector creating, bitmap retouching. How to use basic tools, images 
cropping, layout, shape adjustment, text creating, special techniques. Principles of video 
recording and video editing, sequence management, timeline and key frames 
management, transitions, motion, effects, audio, exporting video files and practices 

 

0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 

สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล; ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล  
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสืบค้นสารสนเทศ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัล 
กฎหมายดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการน าเสนอสารสนเทศ จัดการ
เอกสาร การค านวณ และการสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป 

Competency in using digital technology; preliminary knowledge about the use 
of digital tools; digital literacy; selection of proper resources for searching; understanding 
about digital media, digital communication, security in digital era, digital laws, practices in 
digital society; the use of digital technology for searching; the use of applications for 
presentation, document management, calculation; and creating website 

 

0000284  ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence and Internet of Things  

เข้าใจแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หลักการพัฒนา
เครื่องจักรการเรียนรู้และหุ่นยนต์โต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
ผลกระทบของการน าปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา 

Understand the concept of the artificial intelligence (AI) and internet of things 
(IoT); fundamentals of machine learning and Chabot on social media; application of an IoT 
impacts of used an IoT and AI for the problem-solving solutions; the relationship between 
IoT and cloud computing; practicum and case study 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
0706111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์กร 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

Meaning, principles, concept, theory and significance of management, planning, 
organizing, human resource management, directing and controlling, change management, 
organizational development, ethics and social responsibility 

 

0706112 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ความหมาย หลักการ และความส าคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ และผลกระทบที่ส าคัญ
ของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และจริยธรรมของนักการตลาด 

 Meaning, principles and significance of marketing, role and impact of marketing 
on the economic and social condition and the environment influencing marketing decision, 
consumer behavior, market segmentation, marketing mix and ethics of marketers 

 

0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Organizational Behavior and Human Resource Management 

แนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมองค์กร ปัจจัยระดับบุคคล กลุ่มและทีมงาน 
วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนก าลังคน การดึงดูด การ
พัฒนา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์  

Basic concepts for the study of organizational behavior, personal factors, groups 
and teams, organizational culture and change management, along with the concepts and 
theories related to human resources management, elements in managing human 
resources, workforce planning, attracting, developing and maintaining human resources 
 

0706114 หลักการบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting and Finance 

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการทางการบัญชี การจัดท ารายงานการเงินส าหรับองค์กรการค้า
สมัยใหม่และบริการ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์โครงการลงทุน แหล่งที่มาและการใช้
ไปของเงินทุน และการจัดการความเสี่ยง 

Basic concepts of accounting processes, preparation of financial statements for 
modern trade and service organizations, financial analysis techniques, project analysis, 
sources of funds and uses of funds, and risk management 
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0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ (WIL) 2(1-2-3) 
 Pre-course Experience in Modern Trade and Service Business  

การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาโดยการเชิญบุคคลต้นแบบ หรือการศึกษาดูงานเพ่ือให้ผู้เรียนเข้า
ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ ช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร ก าหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการ เข้าร่วมกิจกรรมมาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและอาจารย์ 

Designing activities or seminar for placement preparation by role models and 
field trip for students engaging in modern trade and service environment at the beginning 
of the curriculum, scope relevant issues for critical observation and data collection in 
environmental workplace, individual professional roles, reflection of issues observed 
during a placement involvement, sharing between students and instructors 
 

0706172 การบูรณาการผลการเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา (WIL) 2(1-2-3) 
 Integrating Learning Outcome from Case Study  

สัมมนาเพ่ือถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ บูรณา
การผลการเรียนรู้ของโมดูลที่ 1 ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้
ผู้เรียนก่อนการเรียนรู้โมดูลที่ 2 ด้านความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

Seminar for lesson learned from case studies in modern organization and 
service business,  learning outcomes integrated of Module I; Modern Organization for 
enhancing students’  experience before learning Module II; Understanding business 
environments  
 

0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับองค์กรยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Business English for Modern Organizations 

ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ การอ่านคู่มือและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนจดหมาย รายงาน ประกาศ การส่งข่าวสาร และการน าเสนองานที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

Understanding the terminologies and phrases used in modern organizations, 
reading the manuals,  documents related to business, writing official letter, report, 
announcement, transmission of news and information, and presentation related to modern 
trade organizations and service business 

 

0706212 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 
 หลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ซึ่งประกอบด้วย อุปสงค์และอุปทาน ความ
ยืดหยุ่นและการประยุกต์ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดและการก าหนดราคาสินค้า รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ  
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Principles of microeconomics and macroeconomics including demand and 
supply, elasticity and application, consumer behavior, production theories, market and 
price determination, national income, monetary and fiscal policy, international trade and 
economic development 

   

0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Business Law and Taxation 

กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการค้า การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าและการบริการ 

Laws related to the establishment of business organization, business activities 
including rules and regulations relevant to taxation of business and services 

 

0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL) 3(2-2-5) 
 Environment and Modern Trade Business Management 

สภาพแวดล้อมของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประกอบด้วย ประเภทของธุรกิจ นโยบายการค้า
และแนวโน้มธุรกิจ สินค้าและบริการ การเลือกท าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้า
ทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละ
ประเภท รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของ
ผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติ โดยการเชิญบุคคลตัวอย่างและวิทยากรจากองค์กรธุรกิจ หรือการศึกษาดูงาน 

Environment of modern trade organizations including, business types, policy 
and business trends, products and services, selection of location and formal of the 
business location, interior and exterior store design, store layout as well as advantages and 
limitations of each type of store layout, as well as knowledge integrating and applying in 
business for creating pre- course experience from role models and experts related in 
business, or field trip 
 

0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Programming in Business 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเลือกและฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และ
โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งความเป็นพลเมืองดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  

Introduction to computers, selection and training in basic computer software 
packages and other programs for business benefit, as well as digital citizenship, ethics for 
the use of digital technology  
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0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Business and Social Responsibility 

แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน
และสังคม ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น การค านึงถึงประโยชน์ระยะยาว ความยั่งยืนของการประกอบ
ธุรกิจ และการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม  

Concepts, principles, and practices related to business ethics and social 
responsibility of business organization, impacts of stakeholders caused by business 
operating, including; community and society, customers, employees and shareholders, 
concerning long term benefits, business sustainability and creating share value for society 

 

0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behaviors Analysis 
 บูรพวิชา: 0706112 หลักการตลาด 

ความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยใช้กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยาเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแผนการตลาด 

The importance of consumer behavior on marketing management, 
consumer behavior analysis model by case studies, factors influencing the buying decision 
process, analysis of consumer behavior in terms of psychology, sociology, and 
anthropology to be used in marketing planning 

 

0706224 เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (WIL) 3(2-2-5) 
 Tools for Contemporary Business Management 

เครื่องมือด้านการจัดการธุรกิจที่น ามาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนหน้าที่ของการประกอบ
ธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพ่ือสร้างความเจริญเติบโต 
ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้
ในเชิงธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติ โดยการเชิญบุคคลตัวอย่างและวิทยากร
จากองค์กรธุรกิจ หรือการศึกษาดูงาน 

Modern business management tools for support functions of the business 
operation including production, marketing, human resource management and organization 
for steady growth, ability for competition and sustainability of the organization, as well as 
knowledge integrating and applying in business for creating pre- course experience from 
role models and experts related in business, or field trip 
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0706321     สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย  3(2-2-5) 
 Statistics and Software Packages for Research 

แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยทางธุรกิจ วิธีการสุ่มตัวอย่างและก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ มาตราวัดข้อมูล 
สถิติเชิงบรรยายที่ส าคัญ สถิติเชิงอนุมานเพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐานทางวิจัยธุรกิจ การวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์และการจัดท ารายงานผล
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 

 Concepts of business quantitative analysis with statistical methods for 
information analysis in business research; sampling method and sampling size determination 
for business research; data measuring scale; important descriptive statistics; inferential 
statistics for hypothesis testing in business research; advanced statistical analysis; statistics 
analysis program; result interagening; and statistics result report for business research 

 

0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Business 
 บูรพวิชา: 0706321 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

บทบาทความส าคัญของการวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และบริการ 
จรรยาบรรณของการวิจัย การก าหนดปัญหา การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย เครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 

Significant roles of modern trade business management and service research, 
research ethics, problem identification, study of documents and literature review research, 
research design, data collection tools and techniques, statistics applied, and proposal 
development 

 

0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Information System for Modern Trade Business Management 

โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในรูปเอกสารการประมวลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ  

Structures and elements of business information systems; analysis and design 
of information system for business management, both in data processing and various forms 
of information storage to support business management decisions, and hand-on practice 
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0706324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
        Logistics and Supply Chains Management 

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจก ารค้า
สมัยใหม่ ระบบการสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการสารสนเทศ การขนส่ง
สินค้า อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์เพ่ือสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน 

Concepts, theories and processes in supply chains management and logistics in 
modern business, purchasing system, inventory management, warehouse management, 
information management, transportation, e- Logistics and  green logistics, cooperation 
strategies and relationship between supply chain organization 

 

0706325 การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและบริการ 3(3-0-6) 
 Innovation Management for Business and Services  

ประเภทและตัวแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
บริการ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม การแสวงหาและถ่ายโอน
นวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การน านวัตกรรมออกสู่ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ 
และการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม  

Types and models, knowledge of innovation in the context of modern trade 
and service business, process of creative innovation, innovation management strategies, 
searching and transforming of innovation, creating partnership for innovation business 
development, launching innovation to market for a commercial purpose and evaluating 
an achievement of innovation 

 

0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 

หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กร การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
หน้าที่  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

Principles and process of strategic management, analysis of the external and 
internal environment of the organization, organizational direction, strategy formulation at 
organizational, business, and functional level; strategy implementation, strategy 
assessment and control, as well as case studies of modern trade organization and service 
business in strategic management 
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0706371 การบูรณาการผลการเรียนรูก้่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)  2(1-2-3) 
 Integrating Learning Outcome before Practicum 

สัมมนาเพ่ือบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 3  ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการจัดการ และโมดูลที่ 4 ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
และการเตรียมตัวก่อนการออกฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมเอกสาร คัดเลือกสถาน
ประกอบการ กรอบเวลาในการฝึก และการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งการปฏิบัติตนตาม
ข้อก าหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน ทักษะการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในองค์กรด้านการค้าสมัยใหม่และการบริการ  

Seminar for learning outcomes integrated of theoretical knowledge from 
module 3; management tools and module 4; innovation knowledge for organizational 
strategies formulation and preparation before practicum including; document preparation, 
organizations selection, schedules, and analytic report, as well as behaving in accordance 
with the terms of organization, adjustment in working society, communication skills and 
personality before practicum modern trade and service organization 

 

0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 (WIL) 3(0-9-0) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and Service I 
 บุรพวิชา : 0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 

ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการอย่างเป็น
ระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการสังเคราะห์ความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของ “บลูม” (Bloom’s Taxonomy) เพ่ือบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-4 และ
จัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ และน าเสนอในรายวิชา 0706373   

Engaging in modern trade and service business practice as a trainee in a 
systematic way, the period of practical learning is not less than 8 weeks by focusing on 
knowledge synthesizing of Bloom’ s Taxonomy in order to integrate learning outcomes 
gained from modules 1-4, an analytic report of organization operations under supervision 
of instructors in the university and the workplace, and project presented in the 0706373 
course 

 

0706373 การน าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึกภาคปฏิบัติ (WIL) 2(1-2-3) 
 Post-course Experience Presentation 

น าเสนอโครงงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 1 (0706372) น าประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนามาท าการสะท้อนความคิด 
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและอาจารย์เพ่ือประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของโมดูล 1-4 

Project presentation from Work-Based Learning in Modern Trade and Service I 
(0706372) , reflection of issues discussed during seminar,  sharing between students and 
instructors in order to evaluate an accomplishment of learning outcomes in module 1-4 
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0706431 การจัดการร้านค้าและท าเลที่ตั้ง 3(3-0-6) 
 Store and Location Management 

ความส าคัญของท าเลที่ตั้ง การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การประมาณการ
ความต้องการซื้อ การวางแผนการใช้พ้ืนที่ การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัด
บรรยากาศภายในร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

Significance of location, selecting a location for the modern trade business, 
estimated purchasing demand, space planning, design, placement, product display and 
creating atmosphere inside the store; study visit to workplace 

 

0706432 การจัดการการขายสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Sale Management for Modern Trade Business 

หลักการและความส าคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กร การก าหนดแผนกลยุทธ์ การ
ก าหนดอาณาเขตการขาย การพยากรณ์การขาย การควบคุม การตรวจสอบ และจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย 

Principles and the significance of sales management, organization, defining 
strategic plan, sales territory, sales forecasting, monitoring and control, and ethics of sales 
staff 

 

0706433 การจัดการสินค้าส าหรับธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Merchandise Management for Modern trade business 

การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้าตามประเภทของสินค้า การ
บริหารกลุ่มสินค้า  การบริหารสินค้าคงคลัง  การจัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบายและวิธีการตั้ง
ราคาส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

Planning, product selection, purchasing system, procurement by type of 
products, merchandise cluster management, inventory management, allocation of 
products to retailers, including policies and pricing in modern trade 

 

0706434 การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Marketing Communications for Modern Trade Business 

แนวคิด และความส าคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการค้าสมัยใหม่  รูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  และการวางแผนการสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

Concepts and significance of marketing communications in the modern trade 
business, formats of integrated marketing communications, marketing communications 
planning for modern trade 

 

0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Customer Retention in Modern Trade Business 

หลักการ ความส าคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กรธุรกิจ  กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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Principles, significance and factors associated with customer retention in the 
modern trade business, enhancing customer engagement with business organizations and 
development of modern trade marketing activities 

 

0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์ 3(3-0-6) 
 Franchise Business Management 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความส าคัญ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์  
การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดท าสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า และ
แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้สิทธิกับผู้รับสิทธิทางการค้า 

Meaning, nature, type and significance, rules and conditions of business 
franchise, marketing, management, capital management, feasibility analysis of the business, 
creating business opportunities through franchising, contact and entering contracts with 
the franchisers, and guidelines for creating a fair business franchise between the franchisers 
and franchisees 

 

0706437 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Retail Business Management 

หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศ  การส่งออกและการน าเข้าสินค้า  การลงทุนในต่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

Principles, concepts, strategy, business system and factors affecting 
international retail business, imports and exports, foreign investment, analysis of problems 
in international retail operations, and related ethics 

 

0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 Psychology for Service Industry and Cross Cultural Communication 

ประเด็นและกระบวนการพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล อันรวมถึงการเรียนรู้ แรงจูงใจ 
ค่านิยมในการท างานและการพักผ่อน การน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานการบริการ การปลูกส านึกและ
ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงาน และคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันกับสัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ความเข้าใจระหว่างกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งและสามารถให้บริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

Concepts and processes of social behavior in individuals including cognition, 
motivation, values in working and leisure, and applications of such concepts on hospitality 
works. The course also instills conscious and skills in communicating with service recipients, 
colleagues, trade partners from different cultural backgrounds which result to different 
meaning assignment to words, symbols customs in order to nurture effective 
communication, establish mutual understanding without conflicts and finally to be able 
to render services that satisfy well customers’ needs 
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0706442 นวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)  
 Marketing Innovation for Service Business 

สถานการณ์ด้านธุรกิจบริการ ความสามารถในการแข่งขัน ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระบวนการบริหารงานทางด้านการตลาด นวัตกรรมบริการ นวัตกรรม
กระบวนการ และกรณีศึกษาทางด้านนวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  

Service business situation, competitiveness,  effects caused by technology 
transformation, marketing management process, service innovation, process innovation 
and case studies related to marketing innovation for service business 

 

0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 Communication Management Strategies in Digital Era 

ความส าคัญของการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารผ่าน
สื่อดิจิทัล เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การวัดและประเมินผลการจัดการสื่อสาร 

Important of digital marketing communications factors affecting communication 
strategies by using digital media; techniques in proactive public relations; measurements 
and evaluation of communication management 

 

0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Content Marketing and Social Media 

การสร้างเนื้อหา การสร้างคุณค่าเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัล
ส าหรับสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล และกรณีศึกษา 

Creative content fundamental, digital content creation, digital copy writing, 
developing creative skills for internet communications and digital media, digital media 
planning for social media, digital content marketing strategies and case studies 
 

0706445 การออกแบบบริการดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Digital Service Design 

แนวคิดและหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่
ผู้ใช้ โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาได้ รวมไปถึงการน า
ทฤษฎีด้านการออกแบบกราฟิกมาใช้เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบริการดิจิทัล  

Concepts and principles of digital-service design in order to create a good user 
experience, how to select appropriate technologies and APIs, and how to use graphic 
design theory to make digital services more attractive 
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0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี   3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management System and Loyalty Program 

การจัดกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและให้ค าแนะน ากับลูกค้า การจัดการและ
พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานในงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และโปรแกรมความภักดี 

Customer classification, storing, analyzing and counseling.  customer relation 
managing and developing, customer satisfying and customer impression, information 
exchange with customer, customer satisfaction evaluation, standard in customer relation, 
information system, technology in customer relation and loyalty program 

 

0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Database Management System 

ความส าคัญและแนวคิดของการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการข้อมูล ในระบบสารสนเทศ
ของหน่วยธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของฐานข้อมูล วิธีการออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลพร้อมทั้ง
การน ามาใช้ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างบูรณภาพของข้อมูล การป้องกันการเกิดภาวะพร้อมกัน 
การรักษาความมั่นคง รวมถึงสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การส ารองข้อมูล และการกู้ข้อมูลให้กลับสู่
สภาพเดิม โดยยังคงรักษาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางธุรกิจ  

The importance and concept of database management in the information 
systems in the business organization, database components, categorization, design, 
development and applications.  The course also covers structured query language 
statements, data integrity, concurrency proactive, security, risk, backup and recovery. 
However, the business data must be consistent and reliable 
 

0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Website Design and Development 

หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ 
โครงสร้างของเว็บการใช้งาน และการเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บ
เทคโนโลยี การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บส าหรับงานธุรกิจ  

Web design principles, content management, web development procedure, 
technique, web structure, web interaction graphic interface and multimedia, database on 
web, web technology, internet connection and web development for business 

 

0706453 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Multimedia Technology for Business 

ชนิดของข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ เสียง วิดีทัศน์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ทฤษฎี
การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การแจงหน่วยการปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลมัลติมีเดีย 
เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การผลิตสื่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงหลายมิติ การออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดียในธุรกิจ  
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Type of multimedia such as sound, video, image, animation, three dimension 
image, digitization and quantization theory multimedia data compression and 
enhancement theory tools, hardware devices and appropriate multimedia applications 
relational with media production, hyperlink multimedia design and development in 
business 

 

0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 

ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการด าเนินธุรกิจและการจัดการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงิน การ
ด าเนินงานและการจัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ  โดย
ค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนฝึกปฏิบัติการท าธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

Business structure and business model, business operation via electronic mode, 
business principles and management, business planning, online marketing, online payment 
systems, operation and delivery, building trust and safety systems in the online business, 
taking into account of Internet business ethics as well as the practice of doing business on 
the Internet 
 

0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  3(2-2-5) 
 Mobile Web Application Development 

วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap การ
สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแอปพลิเคชัน ความสามารถและ
ข้อจ ากัดของการเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ การออกแบบและสร้างส่วนที่ติดต่อ
กับผู้ใช้งานแบบง่าย สร้างภาพกราฟิก แนวคิดการออกแบบด้วย UX/UI การติดต่อฐานข้อมูล สร้างและ
จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Software development life cycle, technology of J2ME, PHP, HTML5, CSS3, 
Bootstrap, creating applications on the mobile devices, data structure and application 
design, capability and limitations of various types of mobile programming, design and 
create user friendly interface, graphic creation, UX/ UI design concept, connecting to 
database, data creation and storage on mobile devices, design web application by using 
responsive design and mobile interface include 

 

0706456 เครื่องมือดิจิทัลส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์  3(2-2-5) 
 Digital Tools for Marketing and Branding 

บทบาทและผลกระทบของการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของ
การตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท าตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ท าให้
การตลาดดิจิทัลไม่ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
การตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด การ
สร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทัล และกรณีศึกษา 
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Role and effect of using digital tools with digital marketing, elements of digital 
marketing, factors leading to digital marketing success; problems, obstacles, and limitations 
for digital marketing failure, digital marketing strategies, benefits of digital marketing, create 
and use digital tools to make effective marketing results, branding for digital businesses, 
and case studies 

 

0706461 การจัดการด าเนินงานและคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Operations and Quality Management 

แนวคิดและหลักการการจัดการด าเนินงาน  การวางแผน  การปฏิบัติการและการควบคุมการ
ด าเนินงาน  เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนก าลังการผลิต  การ
เลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ  การวางแผนการผลิตรวม  การจัดการคุณภาพ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต  
และการจัดการโครงการ 

Concepts and principles of management, planning, operation and control; 
forecasting techniques, product design and technology, production capacity planning, 
selection of the location, process flow planning, aggregate planning, quality management, 
inventory management, material requirement planning, supply chain management and 
logistics, production scheduling, project management 

 

0706462 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 Purchasing and Inventory Management 

หลักของการจัดซื้อสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลยุทธ์และการด าเนินงานการจัดซื้อ
การจัดองค์กร วิธีการจัดซื้อ การก าหนดและการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การก าหนดปริมาณและ
จังหวะเวลาในการจัดซื้อ  การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

Principles of goods procurement for modern trade business, strategic and 
procurement operation, organization, purchase guides, defining and verifying product 
specifications, determining amount and timing of purchases, management of inventory and 
related documents 

 

0706463 การจัดการขนส่งสินค้า 3(3-0-6) 
 Transportation Management 

บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประกอบของระบบการขนส่ง 
วิวัฒนาการการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ
และการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่าง ๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและ
ตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการ
ขนส่ง การพิจารณาความเหมาะสมต้นทุนค่าขนส่ง อัตราค่าระวางการให้บริการขนส่งในแต่ละรูปแบบการ
ขนส่ง เอกสารในการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง กฎระเบียบและมาตรฐาน
การขนส่ง การออกแบบการขนส่งในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

  



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 50 - 

The role of transport in the economy and society, elements of transportation, 
evaluation of transport, modes of transport, and the type of transport operators, economic 
considerations and services of different modes of transport, the selection of transport 
operators, alternative routes and transportation schedules, planning of time spent in 
transit, selecting tools or equipment used for transportation, appropriate consideration of 
transportation costs, freight rates for transportation services, transport documents, the 
application of information technology in transportation, regulations and standards for 
transportation, the design of transport in logistics and supply chains 

 

0706464 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Warehouse and Distribution Center Management 

การออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์การ
จัดเก็บและการขนย้ายสินค้า การออกแบบพ้ืนที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการ
คลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการวิเคราะห์
การไหลเวียนของสินค้า การออกแบบระบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า และการเลือกท าเลที่ตั้งของ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

Warehouse design and implementation of information technology in warehouse 
management, storage and handling of goods, the design of the space available inside the 
warehouse, warehouse operating procedure, the allocation of resources in the warehouse, 
operational security, analysis of the flow of goods, system design, selecting transport 
equipment, and selecting location of the warehouse and distribution center 

 

0706465 การน าเข้าและส่งออก 3(3-0-6) 
 Import and Export 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการน าเข้าและส่งออกสินค้า โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบ  
ต่าง ๆ การจ่ายช าระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนการประกันภัยสินค้าทาง
ทะเล รวมถึงศึกษาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจน าเข้าและส่งออก 

Practice guidelines and documents relating to the import and export covers 
topics such as international trade conditions, international transport variations, the 
payment for goods between countries, customs procedures, the insurance of goods by sea 
as well as the organizations both domestic and foreign countries concerning import and 
export 
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0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Performance Measurement in Supply Chain 

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเชน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี  
การประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการปรับปรุงสรรถนะของซัพพลายเชนโดยรวม ประกอบด้วย เครื่องมือ
การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การเทียบเคียง การบัญชี
ต้นทุนฐานกิจกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะและประยุกต์ใช้   

Concepts and principles to improve supply chain performance, the nature of 
the measure application, tool based on the improved performance of the overall supply 
chain including; tools process analysis, statistical analysis, balanced scorecards, 
benchmarking, activitiy based costing and factors affecting performance improvement and 
its application 

 

0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Networking and Competitive Advantage Strategy 

ความหมาย และความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการ
สร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทางหรือวิธีการสร้างเครือข่าย ตลอดจนแนวโน้มในการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

Meaning, definition and significance of business networking, elements of 
network building, problems and solutions, guidelines for network building, as well as trends 
in the building of business network for modern trade business 

 

0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL) 3(2-2-5) 
 Research Practicum in Business 
 บุรพวิชา: 0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 

ลงพื้นที่ภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การ
เขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และการจัดเตรียมบทความวิจัยส าหรับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร 

Fieldwork study for data collection, data analysis, interpretation, writing a 
business research report and preparing manuscript for conference and publication 
 

0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (WIL) 3(2-2-5) 
 Professional Experience or Cooperative Education Preparation 

สัมมนาเพ่ือบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ก าหนดกลยุทธ์ และโมดูลที่ 5 ซึ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการออกแบบโครงงาน
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมเอกสาร คัดเลือกสถานประกอบการ กรอบเวลาใน
การฝึก การพัฒนาโครงงานและองค์ประกอบเนื้อหาของโครงงาน และการน าเสนอ พร้อมทั้งการปฏิบัติตน
ตามข้อก าหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน ทักษะการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ  
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Seminar for learning outcomes integrated of theoretical knowledge from 
module 4; Innovation and strategy formulation and module 5; professional competency 
for creativity of project design, as well as preparation before professional experience or 
cooperative education related to document preparation, organizations selection, 
schedules, and project development and elements, and presentation. Additionally, 
behaving in accordance with the terms of organization, adjustment in working society, 
communication skills and personality 

 

0706473 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 (WIL) 3(0-9-0) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and Service II 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1  
 0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการอย่างเป็น
ระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการประเมินค่าตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของ 
“บลูม” (Bloom’s Taxonomy) เพ่ือบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-5 โดยจัดท า
ข้อเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพ่ีเลี้ยงใน
สถานประกอบการ  
 Engaging in modern trade and service business practice as a trainee in a 
systematic way, the period of practical learning is not less than 8 weeks by focusing on an 
evaluation according to Bloom’s Taxonomy in order to integrate learning outcomes gained 
from modules 1- 5, project proposal related to job performed under supervision of 
instructors in the university and the workplace 
 

0706474 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 3 (WIL) 3(0-9-0) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and Service III 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1  

0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการอย่างเป็น

ระบบในสถานประกอบการต่อเนื่องจากรายวิชา 0706473 อีกไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ เพ่ือจัดท าโครงงาน
ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอแก่องค์กร  

Engaging in modern trade and service business practice as a trainee in a 
systematic way, continuosly connected with 0706473 course,  the period of practical 
learning is not less than 8 weeks in order to complete project and present to the 
organization 
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0706475 สหกิจศึกษา (WIL) 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1  
 0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ
บริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพ่ือบูรณาการผลการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1 - 5 พร้อมท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และน าเสนอแก่องค์กร 

Engaging in modern trade and service business practice as a training temporary 
staff in a systematic way, the period of Cooperative Education is not less than 16 weeks in 
order to integrate learning outcomes gained from modules 1-5, the project related to job 
performed under supervision of instructors in the university and the workplace and present 
to the organization 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวโกมลมณ ี เกตตะพันธ์ อาจารย์ ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์ ม.บูรพา 2558 
   ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2543 
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2550 
   บธ.บ. การตลาด ม.กรุงเทพ 2539 
2 นายณฌา  ขวัญมณี อาจารย์ พบ.ม. 

บธ.บ. 
การตลาด 
การเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2530 
2524 

3 นางสาววิลาวัลย์  จันทร์ศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Marketing Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2558 
   บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ 2549 
   ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏสงขลา 2543 
4 นางสาวหรรษมน  เพ็งหมาน อาจารย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ 2558 
   ศศ.บ. ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ 2554 
5 นายอนุวัต  สงสม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. การจัดการ ม.สงขลานครินทร์ 2556 
   วท.ม. เศรษฐศาสตร์การเงิน ม.เกษตรศาสตร์ 2543 
   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
   วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร  ม.เกษตรศาสตร์ 2537 
6 นางสาววรรณภรณ์  บริพันธ์ อาจารย์ D.B.A. 

M.B.A. 
วท.ม. 
บธ.บ. 

Business Administration 
Business Administration 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเงิน 

Universiti Utara Malaysia, Malaysia 
University of Central Oklahoma, USA 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
2541 
2550 
2539 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

7 นางสาวอรจันทร์  ศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.B.A. Marketing The University of Newcastle, Australia 2549 
      บธ.ม. บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 2546 
      อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
8 นายอภินันท ์ เอ้ืออังกูร อาจารย์ Ph.D. Quality Management in Service Industry University of Wollongong, Australia 2556 
      M.Sc. Logistics University of Wollongong, Australia 2550 
      บธ.บ. การขนส่งระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ตามหนังสือ ที่ อว 0224/ว653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดย หากรายวิชา
ใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ
ด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตตลอดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 นางสาวจิตสุภา สาคร อาจารย ์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 
การจัดการขนส่ง
และโลจสิติกส ์
เทคโนโลยีการอาหาร 

ม.บูรพา 
 
ม.บูรพา 
 
ม.เทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก 

2562 
 
2552 
 
2550 

2 นายธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กต.ด. 
บธ.ม 
บธ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

การตลาด 
การตลาด 
การตลาด  

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร์  

2550 
2546 
2544 
 

3 นางสาวน้ าทิพย์ ตระกลูเมฆ ี อาจารย ์ Ph.D. 
 
 
วท.ม. 
 
บธ.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
 
 
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บริหารธรุกิจ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

Universiti Sains 
Malaysia, 
Malaysia 
ม.วลัยลักษณ ์
 
ม.รามค าแหง 
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 
 
2549 
 
2544 
2537 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การให้นิสิตได้ฝึกภาคสนามเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด

น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงในองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ โดยนิสิตจะได้เข้าฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามในองค์กรที่มีความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามล าดับกิจกรรมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ตามโมดูลบูรณาการสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1, 
2 และ 3 และสหกิจศึกษา  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร 
 4.1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 4.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในการ

เป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 4.1.4 สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการค้า

สมัยใหม่และธุรกิจบริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
 4.1.5 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ กระบวนการน าไปใช้งาน รวมถึง

คุณค่าและข้อจ ากัดของเครื่องมือเหล่านั้น 
 4.1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรร

เครื่องมือการจัดการ ที่เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว  
 4.1.7 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 4.1.8 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า

สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 4.1.9 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ  

พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 4.1.10 สามารถท างานเป็นทีม และแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 
 4.1.11 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 4.1.12 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการ

พูดการเขียน และการน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 
  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 และ 3 
หรือสหกิจศึกษา 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
รายวิชาสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนรายวิชาสถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย รายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ และรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการ
วิจัย ทั้งนี้นิสิตมีทางเลือกในการพัฒนาโจทย์การวิจัยจาก 2 แหล่งที่ส าคัญ คือ องค์กรด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการที่นิสิตออกฝึกภาคปฏิบัติ หรือจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยที่
ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างความรู้ 

เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 5.2.2 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรร
เครื่องมือการจัดการ ที่เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว  
  5.2.3 วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 
และออกแบบการวิจัย เพ่ือค้นหาค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  5.2.4 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิตทิี่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 
 5.2.5 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 5.2.6 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด
การเขียน และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาสถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 รายวิชาสถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย จ านวน 3 หน่วยกิต 
5.4.2 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
5.4.3 รายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต  
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5.5 การเตรียมการ 
 การเตรียมการส าหรับการปฏิบัติการวิจัย หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรู้พ้ืนฐานทางสถิติและ

โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงร่าง  และขออนุมัติตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และจัดท า
บทความวิจัยเพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ โดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ดูแล และก ากับติดตามให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลด้านการวิจัยของนิสิต กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.3 ใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องคือ สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ และการ
ปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล รวมทั้งชี้แจงให้นิสิต
รับทราบในตอนต้นของภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินเพ่ือจ าแนก
ค่าระดับขั้น (เกรด A-F) ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ พิจารณาจากการสอบโครงร่าง ซึ่งมี
องค์ประกอบเกี่ยวกับที่มาและความส าคัญของปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย และ
การอ้างอิงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งทักษะการน าเสนอ และตอบข้อซักถามของกรรมการเพ่ืออนุมัติโครงร่าง ก่อน
การลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจในภาคเรียนถัดไป ซึ่งจ าแนกคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรกเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ กลุ่มที่สองเป็น
บทความวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และกลุ่มที่สามซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินเพื่อจ าแนกค่าระดับข้ัน (เกรด A-F) ของรายวิชาดังกล่าว ใช้เกณฑ์อิงกลุ่มที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
1 .  เห็ นคุณค่ าความ เป็ นมนุษย์  มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีทักษะสั งคมและชี วิ ต 
(Social and Life Balance)  
 

ในสถานศึกษา 
- การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นถึงโทษในการ
ประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรม 
- การจัดกิจกรรม/โครงการเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ต ล อ ด ชี วิ ต  ( Lifelong learning 
skills) ตามบริบทของหลักสูตร  
-  ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ  
ในสถานประกอบการ 
- ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 
ส ถ านประกอบกา ร ชี้ แ จ งห รื อ
ปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนรับทราบถึง
กฎระ เบี ยบ  และแนวทางการ
ประพฤติตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาชิกองค์กร  

-  รายวิชาธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
- รายวิชาจิตวิทยาบริการและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

2. มีความรู้ เชิ งบูรณาการ ทั้ งด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมศาสตร์ และ 
การบริหารธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติงานได้จริงใน
องค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 
(Entrepreneurial Mindset)  
 

ในสถานศึกษา 
- ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 มี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
กรณีศึกษา (Case study) และใน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(Project-based)   
- มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
ก า ร กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ  ( Work 
Integrated Learning :  WIL)  โดย
แบ่งตามโมดูล 
ในสถานประกอบการ 
- การแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษา 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และ
การ ให้ ข้ อ เสนอแนะการจั ดท า
โครงงาน 

- รายวิชาเครื่องมือส าหรับ
การจัดการธุรกิจร่วมสมัย 
- รายวิชาการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
-  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานส าหรับ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
- กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
3. มีทักษะความรู้ทางดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการสืบค้นองค์ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในบริบทของธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และบริการ 
 

ในสถานศึกษา 
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active learning โดยการฝึกปฏิบัติ
ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สื่อ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ  
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
จากการศึกษาดูงาน (Field trips)  
ในสถานประกอบการ 
- พ่ีเลี้ยงมอบหมายงานให้นิสิตใช้
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป  สื่ อ  แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัล กับการปฏิบัติงาน
จริง 

- กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการ
และการสื่อสารส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 
-  ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

4. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความคิด
สร้างสรรค์  ในการสร้างนวัตกรรม
บริการ เพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม 
มีทักษะด้านนวัตกรรม ( Innovation 
Skills)  

ในสถานศึกษา 
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Crystal based learning โ ดย เน้ น
ให้นิสิตถอดบทเรียนผ่านโครงงาน 
และการวิจัย  
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
จากการศึกษาดูงาน (Field trips) 
ในสถานประกอบการ 
- มุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ (Work-
Based Learning :  WBL)  เ พ่ื อ
สนับสนุนความคิดสร้ างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ และ
กระบวนการท างานขององค์กร 
 

-  ร า ย วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
นวัตกรรมส าหรับธุรกิจและ
บริการ 
- กลุ่มวิชาการจัดการตลาด
ส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

5. มีทักษะการวิจัย (Research Skills) 
เข้าใจปัญหาขององค์กรและสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการค้นหาค าตอบ 
ส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือสร้าง
คุณค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

ในสถานศึกษา 
- เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Problem-Based โ ด ยกา รค้ นหา
โจทย์การวิจัยจากองค์กรที่ ได้ฝึก
ปฏิบัติ หรือจากชุมชนท้องถิ่น 
- จัดกิจกรรม/โครงการถอดบทเรียน
เ พ่ือเรียนรู้ ร่ วมกัน โดยรุ่น พ่ีที่ มี
ประสบการณ์ด้ านการน า เสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 

- รายวิชาสถิติและโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
-  รายวิชาระเบียบวิธี วิ จัย
ส าหรับธุรกิจ 
- รายวิชาการปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
การตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลด้านการ
วิจัย 
ในสถานประกอบการ 
-  พ่ี เลี้ ยงคอยให้ค าแนะน า หรือ
ข้อเสนอแนะในการก าหนดโจทย์
วิจัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การออกแบบการวิ จั ย  เ พ่ื อ ให้
ผ ล ก า ร วิ จั ย ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้จริงในองค์กร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม 

1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษาและการ
สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร 

1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.3 ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมอันดีเปนที่ยอมรับ
และนับถือโดยบุคคล ชุมชน และสังคม  

1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในการเป็นนักบริหารจัดการ 
ที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในสถานศึกษา 
1) สร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าชั้นเรียน

ตรง เวลาและการแต่ งกายให้ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้แก่นิสิต 

3) การใช้กรณีศึกษาให้นิสิตสะท้อนความคิดด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4) การเรียนรู้จากต้นแบบ ได้แก่ บุคคลตัวอย่าง อาจารย์
ผู้สอน เพ่ือน และวิทยากร 
ในสถานประกอบการ  

1) การชี้แจงหรือปฐมนิเทศเพ่ือให้รับทราบถึงกฎระเบียบ 
และแนวทางการประพฤติตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
องค์กร 

ในสถานศึกษา 
1) อาจารย์ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิต

ในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมถึงการทุจริตการสอบ 

2) อาจารย์ประเมินความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3) นิสิตประเมินพฤติกรรมด้วยการรายงานตัวเอง 
ทั้งผ่านการสะท้อนคิดก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังการเรียน 
ในสถานประกอบการ  

1) พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ประเมินคุณธรรมจริ ยธรรมของนิสิ ตจากการ
ปฏิบัติงาน  

2) พ่ีเลี้ยง ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ด้านความรู้ 
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือ

ทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
ได้อย่างถูกต้อง 

2.1 สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้  และติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ
บริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

2.2 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ 
กระบวนการน าไปใช้งาน รวมถึงคุณค่าและข้อจ ากัดของ
เครื่องมือเหล่านั้น 

PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางด้านการ
จัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

2.3 สามารถอธิบายกระบวนการเปล่ียนผ่านทางธุรกิจ โดยเน้น
การบูรณาการระหวา่งความรู้ เทคโนโลย ีและการสร้างสรรคน์วตักรรม 

2.4 วิ เคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรรเครื่องมือการจัดการ ที่
เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว  

ในสถานศึกษา 
1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรูปแบบ 

Active Learning, Case Study และ Project-Based  
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสู่การประยุกต์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชั้นเรียน 
การศึกษาดูงาน และสื่อออนไลน์  

4) จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการปฏิบัติ (Work 
Integrated Learning: WIL) โดยแบ่งตามโมดูล 
ในสถานประกอบการ 

1) มีส่วนร่วมกับหลักสูตรในการออกแบบกิจกรรม การวัด
และประเมินผล และจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based 

2) การเรียนรู้ในสถานประกอบการจากการฝึกปฏิบัติจริง 
3) ร่วมมือกับหลักสูตรโดยก าหนดให้นิสิตไปเรียนรู้งานกับ

บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Job shadowing) ของ
สถานประกอบการ 

4) การแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน และการให้ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงาน 

ในสถานศึกษา 
1) อาจารย์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2) นิสิตประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย 

3) อาจารย์ประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้ของ
นิสิต จากรายงาน โครงงาน และงานอ่ืน ๆ ที่
มอบหมาย 
ในสถานประกอบการ 

1) อาจารย์นิเทศ และพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

2) พ่ีเลี้ยง ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่

และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาค าตอบและ
แก้ไขปัญหา 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เก่ียวข้อง และออกแบบการวิจัย เพ่ือ
ค้นหาค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และสถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้าสมัยใหม่และ
บริการ 

PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการ
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงาน 

3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

3.4 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ในสถานศึกษา 
1) จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้

เครื่องมือทางด้านการจัดการ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้น
การเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based เพ่ือค้นหาโจทย์
การวิจัยจากองค์กรที่ได้ฝึกปฏิบัติ หรือจากชุมชนท้องถิ่น 

2) จัดกิจกรรม/โครงการถอดบทเรียนเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ด้านฝึกภาคปฏิบัติ ด้านการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัล
ด้านการวิจัย 

3) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ลักษณะเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ (Pre-
Course Experience) การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (Work-Based 
Learning: WBL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
ในสถานประกอบการ 

1) พี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะในการก าหนด
โจทย์วิจัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย 
เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กร 

2) ร่วมมือกับหลักสูตรโดยก าหนดให้นิสิตไปเรียนรู้งานกับ
บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Job shadowing) ของ
สถานประกอบการ 

ในสถานศึกษา 
1) อาจารย์ประเมินทักษะทางปัญญาจากข้อสอบ

เชิงวิเคราะห์ในรายวิชาต่าง ๆ การทดสอบ ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงาน รายงานเชิง
วิเคราะห์เพ่ือรายงานผลจากการฝึกภาคปฏิบัติ และ
กระบวนการออกแบบงานวิจัย 

2) อาจารย์ประเมินจากการน าเสนอรายงานการ
ปฏิบัติงาน และการน าเสนอผลงานวิจัย 

3) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของ
อาจารย์ผู้สอน  
ในสถานประกอบการ 

1) อาจารย์นิเทศ พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุ

วัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลายทาง
ความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) 
และการบริหารจัดการตนเอง (Self-management) ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.1 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม หรือมีความ
แตกต่างและหลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4.2 สามารถท างานเป็นทีม และแสดงบทบาทที่เหมาะสม 
ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 

4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมน าไปสู่การปรับกระบวน
ทัศน์ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสถานศึกษา 
1) จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน แบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) เน้น
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม และการปฏิบัติงานที่มีการออกแบบภาระ
ง านตามสภาพจริ ง  เ พ่ื อฝึ กทั กษะกร ะบวนกา ร กลุ่ ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฝึกความรับผิดชอบ และการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกภาคปฏิบัติ
และสหกิจศึกษา การสัมมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ การร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนอกชั้นเรียน  
ในสถานประกอบการ 

1) การชี้แจงหรือปฐมนิเทศเพ่ือให้รับทราบถึงกฎระเบียบ 
และแนวทางการประพฤติตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
องค์กร 

2) การหมุนเวียนงานให้นิสิตได้เรียนรู้หลากหลายต าแหน่ง
เพ่ือให้สามารถปรับตัว และท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได ้

ในสถานศึกษา 
1)  อาจารย์ผู้ สอนประเมินจากการสั ง เ กต

พฤติกรรม ความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรมกลุ่ม ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะการ
น าเสนอผลงาน  

2) นิสิตประเมินตนเอง โดยพิจารณาข้อมูล
ป้อนกลับจากอาจารย์ เพ่ือน าไปปรับปรุงตนเอง 
ในสถานประกอบการ 

1) พ่ีเลี้ยงประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ 

2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ 

5.1 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน และการ
น าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 

5.3 สามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือต่างประเทศ) และ
ช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวิชาชีพ  

ในสถานศึกษา 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การเขียนในระหว่างผู้ เรียน ผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

2) จัดประสบการณ์ เรียนรู้  จากการปฏิบัติ ในการใช้ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูป และการสื่อสาร
แบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
ต่าง ๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการน าเสนองาน 
และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  

3) จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการสัมมนา และ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน  
ในสถานประกอบการ 

1) พ่ีเลี้ยงมอบหมายงานให้นิสิตใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สื่อ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล กับการปฏิบัติงานจริง 

2) ก าหนดให้นิสิตน าเสนอแบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
รายงานเชิงวิเคราะห์ และโครงงาน เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  ก่อน
น าเสนอหลักสูตร 

3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกภาคปฏิบัติ
และสหกิจศึกษา ภายใต้ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากพ่ีเลี้ยง
หรือบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมาย 

ในสถานศึกษา 
1) อาจารย์ประเมิน จากการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย รายงานเชิงวิเคราะห์ โครงการ และ
งานวิจัย  

2) นิสิตประเมินตนเองก่อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม และการน าข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ไป
พัฒนาตนเอง 
ในสถานประกอบการ 

1) พ่ีเลี้ยง ประเมินจากการสมรรถนะในการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามเกฑณ์ที่หลักสูตรก าหนด พร้อมทั้ง
รายงานให้หลักสูตรทราบ 

2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ 
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     (Curriculum Mapping)   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
4.3 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
 



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 69 - 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

กลุ่มการใช้ภาษา              
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศกึษา              
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน              
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน              
กลุ่มบูรณาการ              
0000161 คุณภาพชีวิต              
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต              
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              
กลุ่มวชิาบังคับเลือก              
0000262 ทักษิณศึกษา              
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น              
กลุ่มวชิาเลือก              
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้              
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า              
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวยีดนาม              
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี              
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่น              
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจนี              
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000137 ภาษารัสเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน              
0000163 วิถีอาเซียน              
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง              
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต              
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต              
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่สุขภาพ              
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู ้              
0000181 การผลิตผลติภณัฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน              
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม              
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน              
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด              
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค ์              
0000191 ภาวะผู้น ายุคดจิิทัล              
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน              
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจดัการ              
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา  
             คุณภาพชีวิต 

             

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์              
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000267 ทัศนศิลป์และสังคตีวิจกัษ์              
0000268 การเมืองการปกครองไทย              
0000271 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง              
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม              
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ              
0000283 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู ้              

0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง              
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 

และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม 
1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่

เหมาะสมทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร 
1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.3 ประพฤตตินอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีเป็นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชน และสังคม  
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในการเป็นนัก

บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2. ด้านความรู้ 

PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการได้อย่างถูกต้อง 

2.1 สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจบริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

2.2 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ กระบวนการน าไปใช้งาน รวมถึงคุณค่าและ
ข้อจ ากัดของเครื่องมือเหล่านั้น 

PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

2.3 สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างความรู้ เทคโนโลยี 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.4 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรรเครื่องมือการ
จัดการ ที่เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหา
ค าตอบและแก้ไขปัญหา 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เก่ียวข้อง และออกแบบ
การวิจัย เพื่อค้นหาค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ  

PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และน าเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงงาน 
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3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3.4 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการค้าสมัยใหม่และ
บริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง 
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม 

4.1 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม 
หรือมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4.2 สามารถท างานเป็นทีม และแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 
4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมน าไปสู่

การปรับกระบวนทัศน์ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ 

5.1 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน 
และการน าเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 

5.3 สามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกวิชาชีพ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน 
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่) 
0706111 หลักการจัดการ                   
0706112 หลักการตลาด                   
0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                   
0706114 หลักการบัญชีและการเงิน                   

(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) 
0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับองค์กรยุคใหม ่                   
0706212 หลักเศรษฐศาสตร ์                   
0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                   

0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกจิการค้าสมยัใหม่ (WIL)                   
หมวดวิชาเอกบังคับ 
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เคร่ืองมือการจัดการ) 
0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอรท์างธุรกิจ                   
0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                   
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

0706224 เครื่องมือส าหรับการจดัการธุรกิจร่วมสมัย (WIL)                   
0706321 สถิติและโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิจยั                   
0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ                   
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและก าหนดกลยุทธ)์ 
0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                   
0706324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                   
0706325 การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจและบริการ                   
0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์                    
หมวดวิชาเอกเลือก 
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) 

กลุ่มวชิาการจัดการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
0706431 การจัดการร้านคา้และท าเลที่ตั้ง                   
0706432 การจัดการการขายสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่                   
0706433 การจัดการสินคา้ส าหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่                   
0706434 การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่                   
0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกจิการค้าสมัยใหม ่                   
0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์                   
0706437 การจัดการธุรกิจคา้ปลกีระหว่างประเทศ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิานวัตกรรมบริการและการสื่อสารส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                   
0706442 นวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ                   
0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทลั                   
0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน ์                   
0706445 การออกแบบบริการดิจทิัล                   
0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี                   

กลุ่มวชิาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
0706451 ระบบจัดการฐานข้อมลูทางธุรกิจ                   
0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ                   
0706453 เทคโนโลยีมลัตมิีเดียส าหรับงานธุรกิจ                   
0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                   
0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา                   
0706456 เครื่องมือดิจิทัลส าหรับการตลาดและการสรา้งแบรนด์                   
กลุ่มวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
0706461 การจัดการด าเนินงานและคณุภาพ                   
0706462 การจัดการการจดัซื้อและสินค้าคงคลัง                   
0706463 การจัดการขนส่ง                   
0706464 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

0706465 การน าเข้าและส่งออก                   
0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน                   
0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั                   

หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบติั 
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ) 
0706171 การสร้างประสบการณด์้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ

บริการ (WIL)                   

0706172 การบูรณาการผลการเรยีนรู้จากกรณีศึกษา (WIL)                   
0706371 การบูรณาการผลการเรยีนรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)                   
0706372 การเรียนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 

 (WIL)                   

0706373 การน าเสนอประสบการณ์การเรยีนรู้หลังฝึกภาคปฏิบตัิ 
 (WIL)                   

0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL)                   
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิ

ศึกษา (WIL)                   

0706473 การเรียนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 
(WIL)                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

0706474 การเรียนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการค้าสมัยใหม่และบริการ 3 
(WIL)                   

0706475 สหกิจศึกษา (WIL)                   
รวม  ความรับผิดชอบหลัก 35 24 23 46 49 36 21 35 16 12 45 21 25 30 19 30 29 30 
รวม  ความรับผิดชอบรอง 19 30 31 8 5 18 33 19 38 42 9 33 29 24 35 24 25 24 

 

109
 



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 79 - 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น  
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 
(ภาคผนวก ฉ) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 ระดับหลักสูตร  
 2.1.1 อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา เสนอต่ออนุกรรมการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร เพ่ือประเมินรายละเอียดรายวิชาและความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นธรรม และมีมาตรฐาน 
รวมถึงความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบการให้คะแนนรายงาน โครงงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความเหมาะสมของการให้คะแนน (เกรด) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และเขียนผลการ
ด าเนินการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและรูปแบบกิจกรรมใน มคอ. 5  

 2.1.2 อาจารย์นิเทศ ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 
และสหกิจศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.4
พร้อมทั้งสัมภาษณ์พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ และรายงานข้อมูลต่ออนุกรรมการประกันคุณภาพหลั กสูตร 
เพ่ือประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และเขียนผลการด าเนินการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
และรูปแบบกิจกรรมใน มคอ. 6 

 2.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือสรุปข้อมูลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งอาจารย์ผู้สอน นิสิต 
ศิษย์เก่า และตัวแทนสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิตและพ่ีเลี้ยงที่ดูแลนิสิตซึ่งออกฝึกภาคปฏิบัติ โดยน า
ข้อมูลดังกล่าว ไปออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทาง PDCA โดยมี
เป้าหมายคือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ และเตรียมจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ 

2.2 ระดับคณะ  
 อนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ  และคณะกรรมการประจ าคณะ ทวนสอบความเหมาะสม

ของการให้คะแนน (เกรด) ของแต่ละรายวิชา และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์
การให้ผลคะแนน เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงได้และรับทราบตามระบบที่คณะก าหนด 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่าน และมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์ 
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ฉ) 
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4. การอุทธรณ์ของนิสิต  
 หลักสูตรมีระบบการยื่นค าร้อง เพ่ือขออุทธรณ์ผลการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ในระดับต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดับรายวิชาที่สามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ และนิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิชาการ หรืออ่ืน ๆ มายังคณะได้โดยตรง โดยสามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือท าเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อ ทั้งนี้ การด าเนินการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปี ประกอบด้วย 
(1) การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
(2) เทคนิคการสอนผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 

หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 
(3) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
ระดับคณะ 
ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศ (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) ในระดับคณะ 

ประกอบด้วย 
(1) ชี้แจงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะให้อาจารย์รับทราบ 
(2) อบรมเชิงปฏิบัติการในด้านวิธีการสอน การใช้สื่อ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การ

วิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน การประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง  

(3) มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาค
เรียน และมีส่วนในการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

(4) การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ คณะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 

(5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการผลิตผลงานวิจัย และสนับสนุนเงินค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

ระดับหลักสูตร 
(1) ประชุมร่วมกัน ชี้แจงแผนการด าเนินงานของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาของหลักสูตรให้อาจารย์

ใหม่ทราบ และน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

(2) มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่น าไปศึกษาด้วย
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ซักถามหรือสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน  

(3) ชี้แจง แนะน า และจัดหาตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งแนะน าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Outcome Based Education: OBE) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning: WIL) และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เป็นต้น 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม และ/หรือให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

2.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข ระหว่าง
อาจารย์ในสาขาวิชาและคณะ 

2.1.3 สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งเพ่ือการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
2.2.3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะเชิงวิชาการ รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ก าหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA  

 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ก าหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA  

2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกป  ี และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
หลังจากท่ีผู้เรียนส าเร็จการศึกษา (ด าเนินการร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย) เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ และมีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 

 
3. นิสิต 

3.1 หลักสูตรมีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสม มีการประเมินปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกให้ทันสมัย และมีการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับคณะ 
มหาวิทยาลัย และด าเนินการเองโดยหลักสูตร  

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ แก่นิสิต คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนและการปรับตัวในการใช้ชีวิต สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ โดยคณะก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้ตามเวลาที่ระบุ หรือใช้ช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ คณะมีสโมสรนิสิตประจ าคณะ 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

3.3 การส ารวจความพึงพอใจของนิสิต ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ด าเนินการโดยคณะ มหาวิทยาลัย และด าเนินการเองโดยหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับดังกล่าว มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามระบบ AUN-QA  

3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ๆ สามารถที่จะยื่น
ค าร้องขออุทธรณ์ ให้มีการทบทวนค่าระดับขั้น การขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ตามประกาศของคณะ 
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4. อาจารย ์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่   
 หลักสูตรวิเคราะห์อัตราก าลัง วางแผนร่วมกับคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลจ านวน

อาจารย์ให้มีสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในกระบวนการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ หลักสูตรจะต้องระบุคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ ภายใต้ระบบการคัดเลือกท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม เพ่ือร่วมกันวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานของ

หลักสูตรทุกภาคเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางการกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิต เพ่ือให้นิสิต
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   

โดยเชิญมาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยอาศัยข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จุดเน้นของหลักสูตร คือ 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดและโครงสร้างสาระเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม
ครบถ้วนทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง และส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
ทั้งนี้ มีวิธีการเผยแพร่รายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในอนาคตและนิสิตปัจจุบันเข้าถึงได้ การ
ประเมินผลผู้เรียนมีขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย่างเป็น
ธรรม  สอดคล้องเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน าข้อมูลย้อนกลับมาจากผู้สอน เพ่ือใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนมีระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่นิสิตรับทราบ สามารถเข้าถึงได้ และมีข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการประเมินและการจัดการข้อร้องเรียนจากนิสิตที่เป็นระบบ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
 6.1.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กับคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 6.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ 
ของคณะไปตามแผนงาน และสามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตให้
มากที่สุด 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน ซึ่งประกอบด้วย ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของคณะ 

สถาบัน ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับ
คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ภาคปฏิบัติของนิสิต และการฝึกสหกิจศึกษา  

 6.2.2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการให้บริการสื่อการเรียนรู้ในห้องสมุด โดย
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การค้าสมัยใหม่และบริการ ให้เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
และด าเนินการจัดซื้อตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และให้บริการสืบค้น
หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย เพ่ือสะดวกในการเรียนการสอนทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
มีการประเมินการให้บริการผ่านระบบออนไลน์และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 6.2.3 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัย ให้กับบุคลากรและนิสิต 
ที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดส าหรับผู้พิการโดยค านึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม
และทันสมัย รวมทั้งการสร้างอาคารใหม่ ๆ เป็นไปตามหลักอารยะสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้  เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น ให้พิจารณาจากนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ของรายวิชา โดย
อาจใช้วิธีการประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้สามารถทราบเบื้องต้นได้ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ จะน ามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม 

 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพ่ือวัดว่านิสิตมีความรู้
ความเข้าใจตามเนื้อหารายวิชาที่ก าหนดหรือไม่ เมื่อสิ้นภาคเรียนสาขาวิชาได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 

1.2.2 สาขาวิชารวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
หรือปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอนต่อไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยท าการส ารวจทุกปีการศึกษา ซึ่งอาจใช้
แบบสอบถาม หรือส ารวจร่วมกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือการจัดโครงการ 
Stakeholder สัมพันธ์  

2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2.3  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ซึ่งด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ซึ่งการส ารวจอาจใช้แบบสอบถาม หรือส ารวจจากผู้เข้าร่วมโครงการ Stakeholder 
สัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรจัดขึ้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ( Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการประเมินหลักสูตรในภาพรวม จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรายละเอียดในข้อ 2 และข้อมูลที่
รวบรวมได้จากโครงการ Stakeholder สัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรจัดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท า
หน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยหลักสูตรน าประเด็นที่ยังสามารถ
ปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน มาทบทวนการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ในรอบปีการศึกษาถัดไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. นางสาวโกมลมณี  เกตตะพันธ์ 
 ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2543 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 
 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
โกมลมณี  เกตตะพันธ์.  (2563).  “องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมไทย
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ผู้บริโภคต่อการเลือกบริโภคตราสินค้าในคาบสมุทรสทิงพระ,” วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง.  
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เรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา.  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017.  (หน้า 671 - 674).  
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วิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2561).  “รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมความ
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2018.  Phuket, Thailand : Thaksin University. 
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ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้แบบกล่อง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา.  ใน การประชุมวิชาการและ
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อัสมาอ์  หะยีหะชา และวิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2562).  ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทอุปโภค กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10.  (หน้า 553 - 562). วันที่  
29 มีนาคม 2562.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  

อรอุมา  อักษรกาญจน์ และวิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2561).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองเก่าจังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง 
ประจ าปี 2561 (PSUNC 2018).  (หน้า 1 - 11).  วันที่ 30 มีนาคม 2561.  ตรัง : มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 

สัณห์สินี  เอ่งฉ้วน และวิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2561).  ส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง 
ประจ าปี 2561 (PSUNC 2018).  (หน้า 71-81).  วันที่ 30 มีนาคม 2561.  ตรัง : มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 

สรารัตน์  เพชรเกลี้ยง และวิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2561).  อิทธิพลของปัจจัยความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟชบุ๊ค .   
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจ าปี 2561 (PSUNC 2018).  (หน้า 83 - 92).  วันที่  
30 มีนาคม 2561.  ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 
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สุภาภรณ์  เตี้ยวเจริญ และวิลาวัลย์  จันทร์ศรี.  (2561).  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ เกาะยอ จังหวัดสงขลา.    
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจ าปี 2561 (PSUNC 2018).  (หน้า 199 - 209).  
วันที่ 30 มีนาคม 2561.  ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 

 
4. นางสาวหรรษมน  เพ็งหมาน 
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ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
วารสารวิชาการระดับชาติ 
Pengman, H.  and Kettapan K.  (2018) .  “The Development of a Single Window Integrated with 

Transportation Management in ASEAN,”  Veridian E- Journal, Silpakorn University 
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รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pengman, H.  (2020).  Capabilities of Logistics Service Providers towards Cross-Border Operations 
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Conference on Global Goals, Local Actions:  Looking Back and Moving Forward 2020.  
(pp. 38 - 48).  March 27th, 2020. Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University. 

Pengman, H.   (2019) .   The Problem of Cross-border logistics between Thailand – Malaysia in 
Sadao Border post.  Proceeding of the 4th RSU International Research Conference on 
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2662.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

อนุวัต  สงสม.  (2560).  ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้หลักกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
องค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต.  (หน้า 996 - 1006).  วันที่ 28 เมษายน 2560.  ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

อนุวัต  สงสม และณฌา  ขวัญมณี.  (2560).  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการ 
เรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา.  ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017.  (หน้า 671 - 674).  วันที่ 
19 พฤษภาคม 2560.  กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. 

อนุวัต  สงสม และณฌา  ขวัญมณี.  (2560).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้ประกอบการการ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสิทธิผลการด าเนินงาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการ
เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4.  (หน้า 679 - 685).  วันที่ 5 มิถุนายน 2560.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์. 

 
  



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 99 - 

6. นางสาววรรณภรณ์  บริพันธ์ 
 D.B.A. (Business Administration) Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2558 
 M.B.A. (Business Administration) University of Central Oklahoma, USA, 2541 
 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 
 บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Noknoi, C. and Boripunt, W. (2017 ) .  “ Safety Behavior at Work : A Case Study of Operative 

Workers of Companies in Southern Industrial Estate, Songkhla Province, Thailand,” 
Journal of Applied Business and Economic Research. 15(20), 207 - 227. 

วารสารวิชาการระดับชาติ 
เจษฎา  นกน้อย และวรรณภรณ์  บริพันธ์.  (2560).  “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา,” วารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 9(3), 94 - 105. 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ธมนวรรณ  แสงมณี, ฉัตรลดา  หนูรัก, อรรถวิทย์  ไพจิตรจินดา, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา  นกน้อย.  

(2562).  “อิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9.  (หน้า 
44 - 50).  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิจัยภาคใต้.  นครศรีธรรมราช : วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิจัยภาคใต้.   

นฤมล  ศรีมุกข์, จิดาภา  ชุ่มจันทร์, ปิยนุช  เกื้อเพชร, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา  นกน้อย.  (2561).  
“การเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมของบุคลากรในบริษัทเอกชน : กรณีศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา,” 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 .  (หน้า 97 - 103).  วันที่ 27 – 28 
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.   

สุกัญญา  พวงจีน, สุนิษา  บุญมาเกิด,วิมาดา  ชุมจันทร์, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ เจษฎา  นกน้อย.  (2561).  
“การปรับตัวของเกษตรกรหลังราคายางพาราตกต ่า : กรณีศึกษา ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10.  (หน้า 104 - 110).  วันที่  
27 - 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.   

เจษฎา  กิตติบุญญาทิวากร, รุ้งไพลิน  เยาว์ด า, สุวพิชญ์  สังข์ชุม, วรรณภรณ์  บริพันธ์ และเจษฎา  นกน้อย.  
(2561).  “แนวโน้มการลาออกจากงานเพ่ือไปเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา พนักงานสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10.  หน้า 
(111 - 117).  วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  นครศรีธรรมราช : 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.   
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7. นางสาวอรจันทร์  ศิริโชติ 
 D.B.A. (Marketing) The University of Newcastle, Australia, 2549 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2546 
 อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
กุลฐิตา  หลงสะ, นิสารัตน์  ไหมเหล็ก, พิชญาภา  ไกรนรา, ศราวุฒิ  ค าทอง และอรจันทร์  ศิริโชติ.  (2561).  

“ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา,” วารสารปาริชาต.  31(3), 161 - 166.  

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Sirichote, O.  (2018).  Factor Analysis of Retail Store Environment in Songkhla Province, Thailand. 

Proceedings of the TSU-AFBE 21st International Conference in Creativity and Innovation 
for Smart Societies and Sustainable Development.  (pp. 486 - 492), January 15th -16th, 
2018.  Phuket, Thailand : Thaksin University. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
คณาพร  แสงชมพู, จารุมน  ยาหัวดง, ศิริษา  ปิ่นสุข และอรจันทร์  ศิริโชติ.  (2562).  แรงจูงใจของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย จังหวัดพัทลุง .  ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562.  (หนา 201-209).  วันที่  
17 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ.  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  

สุดารัตน์  บุญรัตน์, พิมพ์ชนก  กัญจนชุมาบุรพ และอรจันทร์  ศิริโชติ.  (2562).  ส่วนประสมการตลาดของ
เสื้อผ้าแฟชั่นที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เครือข่าย
นวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562.  (หนา 223 - 228).  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ.  นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  

 
8. นายอภินันท์  เอ้ืออังกูร 
 Ph.D. (Quality Management in Service Industry) University of Wollongong, Australia, 2556 
 M.Sc. (Logistics) University of Wollongong, Australia, 2550 
 บธ.บ. (การขนส่งระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สุทธิพร  บุญมาก, นวิทย์  เอมเอก, อภินันท์  เอ้ืออังกูร และสานิตย์  ศรีชูเกียรติ.  (2563).  “การจัดการโซ่

อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัย : กรณีศึกษา ร้านคนจับปลา ประจวบคีรีขันธ์,” วารสาร
การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  9(1), 37 - 51. 
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สานิตย์  ศรีชูเกียรติ, อภินันท์  เอ้ืออังกูร, กาญจนาพร  บุญญะมาลี และนันท์นภัส  ฤทธิเดช.  (2562).  
“อิทธิพลของราคาสินค้าและอรรถประโยชน์ของการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจเลือกการ
ส่ ง เ ส ริ มกา รขายระหว่ า งส่ วนลดราคาและส่ วนลดปริ ม าณ , ” ว า รสารบริ ห า ร ธุ รกิ จ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  42(164), 61 - 76. 

สานิตย์  ศรีชูเกียรติ, อภินันท์  เอ้ืออังกูร, สันต์  จัทรนิภา และจุฑาพร  กุมบุรี.  (2561).  “การรับรู้คุณค่าจาก
ส่วนลดราคา ในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน,” วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
41(159), 45 - 59. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Neamklin, C., Pitchaya T., Safuwan A., Sanit S., and Apinan A.  (2019).  Relative Importance of 

Hotel Attributes between Recreation-oriented and Task-Oriented Purpose: Best-Worst 
Scaling. Proceedings of the International Conference on Interdisciplinary Studies in 
Management and Engineering.  (pp. 86 - 95).  March 12, 2019.  Tehran University. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวิทย์  เอมเอก, ปาริฉัตร  ตู้ด า, สุทธิพร  บุญมาก, อภินันท์  เอ้ืออังกูร และสานิตย์  ศรีชูเกียรติ.  (2563).  

การจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจเพ่ือสังคม : กรณีศึกษาร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช.  ใน  
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7.  (หน้า 741 - 760).  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  
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Learning Outcome (LO) Matrix  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 
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Learning Outcome (LO) Matrix หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เห็นคุณค่ าความเป็นมนุษย์  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ทั กษะสั งคมและ ชีวิ ต  ( Social and Life 
Balance) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษา
และการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และ
บุคลิกภาพที่ เหมาะสมทั้ งในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร 
(WIL) 
1.2) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.3) ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี       
เป็นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชน 
และสังคม  
1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในการเป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึด
ห ลั ก จ ริ ย ธ ร รม ทา ง ธุ ร กิ จ แ ละ มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ชั้นปีที่ 1 
- นิสิตประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี       
เป็นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชน 
และสังคม 
 
ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกท่ีดี
ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- นิสิตสามารถท างานเป็นทีม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วม
ทีมงาน 
 

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1) สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ

ชั้นปีที่ 3  
- นิสิตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในการเป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึด
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LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (WIL) 
4.2) สามารถท างานเป็นทีม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วม
ทีมงาน  
4.3) รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (WIL) 

ห ลั ก จ ริ ย ธ ร รม ทา ง ธุ ร กิ จ แ ละ มี ค ว าม
รับผิดชอบต่อสังคม 
- นิสิตแสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้
ภาษาและการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร  
- นิสิตสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
 
ชั้นปีที่ 4 
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
 

2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและ
จัดการ ผ่านการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ เชิงบูรณาการ ทั้งด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สังคมศาสตร์ และ การบริหารธุรกิจ 
ทั้ ง ภ าคทฤษฎี แล ะภาค ปฏิ บั ติ  พ ร้ อม
ปฏิบัติงานได้จริงในองค์กรการค้าสมัยใหม่
แ ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  ( Entrepreneurial 
Mindset) 

2. ความรู ้
2.1) สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และ
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน
การค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการได้อย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง 
2.2) สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือ
ทางการจัดการ กระบวนการน าไปใช้งาน 

ชั้นปีที่ 1 
- นิสิตสามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ด้าน
การค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการได้ 
 
ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการได้อย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง 
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LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
รวมถึงคุณค่าและข้อจ ากัดของเครื่องมือ
เหล่านั้น 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1) สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (WIL) 
4.2) สามารถท างานเป็นทีม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วม
ทีมงาน 
 

- นิสิตสามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือ
ทางการจัดการ กระบวนการน าไปใช้งาน 
รวมถึงคุณค่าและข้อจ ากัดของเครื่องมือ
เหล่านั้น 
- นิสิตสามารถท างานเป็นทีม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ร่วม
ทีมงาน 
 

  4.3) รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (WIL) 

ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
 
ชั้นปีที่ 4 
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
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LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

3 .  มี ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ธุ ร กิ จ  ( Business 
Competency)  แ น ว คิ ด เ ชิ ง บ ริ ห า ร 
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อตอบโจทย์
ทางธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร
แ ล ะ สั ง ค ม  มี ทั ก ษ ะ ด้ า น น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation Skills) 

2. ความรู ้
2.3) สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
ความรู้  เทคโนโลยี  และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (WIL) 
2.4) วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรร
เครื่องมือการจัดการ ท่ีเหมาะสมกับการลด
ผลกระทบดังกล่าว 
 

ชั้นปีที่ 1 
- นิสิตสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
ความรู้  เทคโนโลยี  และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
 

  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา 
ทั้งการพูดการเขียน และการน าเสนอ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  ประมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL) 
5.3)  สามารถใ ช้ภาษา ( ไทยและ/หรือ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้

ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
และ เลื อกสรร เครื่ อ งมื อการจั ดการ  ที่
เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว 
 

ชั้นปีที่ 3 
-นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะในการสื่อสาร 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา ท้ังการพูดการเขียน และการน าเสนอ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  นิสิตสามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
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LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ (WIL) 

เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ  
 

ชั้นปีที่ 4 
-  นิ สิ ตส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
ส า รสน เทศ ในการ เก็ บรวบรวม ข้ อมู ล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
 

4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากการท าโครงงานและการวิจัย เพื่อ
บูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ 

มีทักษะการวิจัย (Research 
Skills) เข้าใจปัญหาขององค์กรและสามารถ
ใช้กระบวนการวิจัยในการค้นหาค าตอบ 
ส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือสร้างคุณค่า
เพิ่มให้แก่องค์กร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1) วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหา
ค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
3.2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้ านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 
3.3) วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
(WIL) 
3.4) แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (WIL) 

ชั้นปีที่ 2 
- นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะด้านการมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
  
ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาของการบรหิาร
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหา
ค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
-  นิสิต เลือกใ ช้ เทคโนโลยี ในการสืบค้น 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 
- นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
 ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา 
ทั้งการพูดการเขียน และการน าเสนอ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  ประมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL) 
5.3)  สามารถใ ช้ภาษา ( ไทยและ/หรือ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ (WIL) 

ชั้นปีที่ 3 
- นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะในการสื่อสาร 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา ท้ังการพูดการเขียน และการน าเสนอ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  นิสิตสามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 4 
- นิสิตสามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้
ทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง (WIL) 
-  นิ สิ ตส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
ส า รสน เทศ ในการ เก็ บรวบรวม ข้ อมู ล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 

5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

มีทักษะความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
ในการสืบค้นองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ใน
บริบทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้ านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 

ชั้นปีที่ 3 
-  นิสิต เลือกใ ช้ เทคโนโลยี ในการสืบค้น 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ) 

 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLO) 

ระบุชั้นปขีองนกัศึกษาท่ีต้องบรรลุ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  ประมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL) 

 
ชั้นปีที่ 4 
-  นิ สิ ตส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
ส า รสน เทศ ในการ เก็ บรวบรวม ข้ อมู ล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
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ภาคผนวก ง 
Work Integrated Learning (WIL) Matrix 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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Work Integrated Learning (WIL) Matrix 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ 
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ปีที่จดั 

WIL 
1 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

PLO 1 
1.1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษา
และการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และ
บุคลิ กภาพที่ เ หมาะสมทั้ ง ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์กร 

 

โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ  
ในรายวิชาต่อไปนี ้
- 0706371 การบูรณาการผล
การเรยีนรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ 
(WIL) 
- 0706372  การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 1 (WIL) 
- 0706373 การน าเสนอ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึก
ภาคปฏิบตัิ (WIL) 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course 
Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job 
Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based 
Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based 
Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
 
 

2 2. ด้านความรู้ 
PLO 4 
2.3) สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
ความรู้  เทคโนโลยี  และการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม 

 

โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัต ิ
ในรายวิชาต่อไปนี ้
- 0706171 การสร้าง
ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ 
(WIL) 
- 0706172 การบูรณาการผล
การเรยีนรู้จากกรณีศึกษา 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course) 
Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job 
shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based 
Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based 
Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
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ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ 
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ปีที่จดั 

WIL 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

PLO 6 
3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
3.4 แสดงสมรรถนะดา้นการมคีวามคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมดา้นการค้า
สมัยใหม่และบริการ ท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

โมดูลที่ 2 ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ในรายวิชาต่อไปนี ้
- 0706214 สภาพแวดล้อมและ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
- 0706224 เครื่องมือส าหรับการ
จัดการธุรกจิร่วมสมัย 
โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัต ิ
ในรายวิชาต่อไปนี ้
- 0706471 การปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ 
- 0706472 เตรียมความพร้อม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา 
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2 
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3 
- 0706475 สหกิจศึกษา 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course) 
Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job 
Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork 

 1) Problem-based 
Learning 
 2) Case study 
ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 

 
 
 

    



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 113 - 

ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ 
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ปีที่จดั 

WIL 
4 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
PLO 7 
 
4.1 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้
เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบพหุ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ห รื อ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัต ิ
ในรายวิชาต่อไปนี ้
 
- 0706372 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 1 
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2 
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3 
- 0706475 สหกิจศึกษา 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course 
Experience/Practicum/Fieldwork) 
 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job 
Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based 
Learning 
 2) Case study 
 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based 
Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
 

5 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 8 
5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เ ก็ บ ร วบร วมข้ อมู ล  ป ร ะมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน 
5.3 ส าม า รถ ใ ช้ภ าษา  ( ไ ทยและ /หรื อ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ 

โมดลูที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัต ิ
ในรายวิชาต่อไปนี ้
- 0706372 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 1 
- 0706371 การน าเสนอ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึก
ภาคปฏิบตัิ  
- 0706471 การปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ 

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎ ี
(Pre-course 
Experience/Practicum/Fieldwork) 
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน 
(Cooperative Education/Job 
Shadowing/New 
Traineeship/Fieldwork/Internship) 
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน 
(Practicum/New Traineeship/Internship) 
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork) 

 1) Problem-based 
Learning 
 2) Case study 
 3) Project-based Learning 
 4) Crystal-based Learning 
 5) Work-based Learning 
 6) Community-based 
Learning 
ภาคการศึกษาและชั้นปีทีจ่ัด WIL 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
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ข้อที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL 

พัฒนา 
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ LO กลยุทธข์อง WIL (WIL Strategies) 

ประเภทของ WIL/เคร่ืองมือของ 
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ปีที่จดั 

WIL 
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2 
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตัิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3 
- 0706475 สหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
กับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่
Bachelor of Business Administration Program  
in Modern Trade Business Management 

1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  
 สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวตักรรมบริการ  

    Bachelor  of  Business Administration Program in      
    Modern Trade and Service Innovation 

ปรับชื่อสาขาวิชาเอก โดยเน้นกิจกรรมหรือ
รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ และครอบคลมุ
ธุรกิจบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคา้สมัยใหม่ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า 

2. ชื่อปริญญา 
บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการธรุกิจการค้าสมยัใหม่) 
Bachelor of Business Administration (Modern Trade  
Business Management) 
บธ.บ. (การจัดการธรุกิจการค้าสมยัใหม่) 
B.B.A. (Modern Trade Business Management) 

2. ชื่อปริญญา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)     
Bachelor of Business Administration (Modern Trade and Service 

Innovation) 
บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)  
B.B.A. (Modern Trade and Service Innovation) 

ปรับชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับช่ือหลักสูตร 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

คงเดิม 

4. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
เรียนรูคู้่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการธรุกิจ

การค้าสมัยใหม ่

4. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   ปรัชญา 
   เรียนรู้คู่ปฏบิัติอย่างมืออาชีพ และมเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการค้า
สมัยใหม่และนวตักรรมบริการ 

- ปรัชญาปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับช่ือ
หลักสตูร 
 

ความส าคัญ 
   จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบท
โลก ในด้านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกต่ า มีกฎประชาคมใหม่ ๆ 
เกิดขึ้น รูปแบบการค้าปลีกที่พัฒนาการเป็นการค้าสมัยใหม่ซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลายดังกล่าวมาแล้ว คือร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าปลีกในรูปแบบการขายส่ง และร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง
หรือสินค้าพิเศษ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตร

   ความส าคัญ      
   เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรที่ต้อง
ปรับตัวให้สามารถท างานได้ ดังนั้นจึงต้องผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานได้
ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) และ

- ความส าคัญปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) และกลุ่ม
ธุรกิจที่เติบโตตาม New S Curve โดยมุ่งเน้นโล
จิสติกส์และภาคบริการ 
- วัตถุประสงค์ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-
QA 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจดังกล่าว และ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของ
กระบวนการทางธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การออกแบบหลักสูตรจึงมีเนื้อหารายวิชาที่เป็น
องค์ความรู้ร่วมสมัย เช่น การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ และ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริง  (Work-Based 
Learning: WBL) ในสถานประกอบการภายใต้โครงการความร่วมมือ (MOU) 
โดยเริ่มฝึกปฏิบัติงานในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น จนถึงระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ตามล าดับ การออกแบบหลักสูตรดังกล่าว จะส่งผลให้
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุ รกิจการค้า
สมัยใหม่อย่างแท้จริง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพสูงใน
การปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานด้านการค้าสมัยใหม่ 
รวมทั้งเป็นบุคลากรที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Intelligence)  
2. คุณธรรม ริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานท้ังในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skill) 
  วัตถุประสงค์หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในช้ันเรียน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง 
3. มีสมรรถนะทางธุรกิจ (Business Competency) แนวคิดเชิงบริหาร 
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการท าโครงงานและการ
วิจัย เพื่อบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ. มีความสามารถใน
การปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
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5. จ านวนหน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

5. จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

ลดจ านวนหน่วยกติลง เพื่อให้สะดวกกับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัต ิ 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

6. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาแกน 24 หน่วยกิต 

   (โมดูล 1 ความรู้เกีย่วกับองค์กรยุคใหม่) 
   (โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)  

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 

       (โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ) 
       (โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวตักรรมและก าหนดกลยุทธ์) 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)   
วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัต ิ 23 หน่วยกิต 
(โมดูล 6 การบรูณาการสู่การปฏิบตัิ)   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

ปรับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ โดย
จัดแบ่งเป็นโมดูลเพื่อบูรณาการความรู้แบบชุด
วิชา เป็นการบูรณาการภาระงานของนิสิต
ระหว่างรายวิชา ตามแนวทางของการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
 

0707111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของการ
จัดการ  การวางแผน การจัดองค์กร  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การน า
และการควบคุม  การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์กร  จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

0706111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและ
การควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์กร จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรับรหัสวิชา  
 

0707121 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ความหมาย หลักการ และความส าคัญของการตลาด  บทบาท 
หน้าที่  และผลกระทบที่ส าคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม  

0706112 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ความหมาย หลักการ และความส าคัญของการตลาด บทบาท
หน้าท่ี และผลกระทบท่ีส าคญัของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ปรับรหัสวิชา 
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สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด  และจริยธรรมของนักการ
ตลาด 

สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และจริยธรรมของนักการตลาด 

0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Programming in Business 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเลือกและฝึกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Programming in Business 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเลือกและฝึ กใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ รวมทั้งความเป็นพลเมืองดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 
 
 

0707211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนก าลังคน การ
สรรหา  การคัดเลือก  การบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ 
การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  ตลอดจนจริยธรรมใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์   

0706113 พฤติกรรมองค์กรและ                   3(3-0-6) 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 Organizational Behavior and Human Resource  
               Management 
 แนวคิดพื้นฐานเพื่อการศึกษาพฤติกรรมองค์กร ปัจจัยระดับ
บุคคล กลุ่มและทีมงาน วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนก าลังคน การ
ดึงดูด การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

- ปรับรหัสวิชา  
- ยุบรวมรายวิชา บูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชา 
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา
รายวิชา  

0707212 พฤติกรรมองค์กรส าหรับการจัดการ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 Organizational Behavior for Modern Trade          
              Business Management 
 แนวคิดพื้นฐานเพื่อการศึกษาพฤติกรรมองค์กร ปัจจัยระดับ
บุคคล กลุ่มและทีมงาน ภาวะผู้น าและการจูงใจ ความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง การออกแบบโครงสร้างองค์กร การออกแบบงาน การบริหาร
ความเครียด วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 
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0707221 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Trade Business Management 
 ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้ม
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือกท าเลที่ตั้ง และรูปแบบท่ีตั้ง
ของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า 
ตลอดจนข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท 

0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 
 การค้าสมัยใหม่ (WIL)    
 Environment and Modern Trade Business  
              Management (WIL) 
 สภาพแวดล้อมของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประกอบด้วย ประเภท
ของธุรกิจ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจ สินค้าและบริการ การเลือก
ท าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและ
ภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดผัง
ร้านค้าแต่ละประเภท รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิง
ธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติ โดยการเชิญ
บุคคลตัวอย่างและวิทยากรจากองค์กรธุรกิจ หรือการศึกษาดูงาน 

- ปรับรหัสวิชา  
-  ป รั บ ช่ื อ วิ ช า ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ป ร ะ เ ด็ น
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มการบูรณาการ
ความรู้-ส าหรับเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออก
ฝึกภาคปฏิบัติ(Pre-course experience) และ
ประเด็นสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
- เพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติการเพราะก าหนดให้เป็น
รายวิชา WIL 
 

0707222 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behaviors 
 วิ เ คราะห์พฤติ กรรมผู้ บริ โภคในการตั ดสิน ใจซื้ อสิ นค้ า  
กระบวนการซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ  การวิเคราะห์
ปัจจัยส่วนบุคคล  การเรียนรู้ การรับรู้  ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ  และ
อิทธิพลทางสังคม   

0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behaviors Analysis 
 บูรพวิชา: 0706112 หลักการตลาด 
 ความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารการตลาด 
รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของ
จิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยาเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนการ
ตลาด 

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบูรพวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริ โภคตามบริบทปัจจุบันผ่ าน
กรณีศึกษา 
 

0707223 การวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Modern Trade Business Planning 
 ความส าคัญ องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การท าแผนการตลาด การ
จัดการและโครงสร้างองค์กร การด าเนินการทางการเงิน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ยกเลิก เนื้อหาได้สอดแทรกไว้ในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
แล้ว 
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0707224 การสื่อสารการตลาดส าหรับ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
 Marketing Communication for Modern Trade  
              Business 
 แนวคิด และความส าคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการคา้
สมัยใหม่  รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  และการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706434 การสื่อสารการตลาดส าหรับ             3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 Marketing Communications for Modern Trade  
              Business 
 แนวคิด และความส าคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการคา้
สมัยใหม่  รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  และการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ปรับรหัสวิชา 
 

0707225 การจัดการการขายสินค้าส าหรับ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 Sale Management for Modern Trade Business 
 หลักการ ความส าคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กรการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ การก าหนดอาณาเขตการขาย การพยากรณ์การขาย 
การควบคุม การตรวจสอบ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 

0706432 การจัดการการขายสินค้าส าหรับ    3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 Sale Management for Modern Trade Business 
 หลักการและความส าคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กร 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ การก าหนดอาณาเขตการขาย การพยากรณ์การขาย 
การควบคุม การตรวจสอบ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 

ปรับรหัสวิชา 
 
 
 
 
 

0707231 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 
 การค้าสมัยใหม่ 
 Information System for Modern Trade  
 Business Management 
 ระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การน าระบบคอมพิวเตอร์
และซอฟแวร์มาประยุกต์กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ 

0706323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 
 การค้าสมัยใหม่ 
 Information System for Modern Trade  
              Business Management 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการจัดการข้อมูลสารสเทศ ทั้งในรูป
เอกสารการประมวลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ
ตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ 

ปรับรหัสวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชา 
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0707241  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics 
 สถิติที่ใช้ในทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแปลความหมายค่าทางสถิติ และ
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

0706321 สถิติและโปรแกรมส าเร็จ    3(2-2-5) 
 รูปเพ่ือการวิจัย  
 Statistics and Software  Packages for Research 
 แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจด้วยวิธีการทางสถิติ 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการสุ่มตัวอย่างและ
ก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ มาตราวัดข้อมูล สถิติเชิงบรรยาย
ที่ส าคัญ สถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐานทางวิจัยธุรกิจ การ
วิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 
การแปลผลลัพธ์และการจัดท ารายงานผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
-  ปรับค าอธิบายรายวิชา และเพิ่ม ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ เพื่อฝึกการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
รองรับการท าวิจัยในช้ันปีท่ี 4 

0707242 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 Microeconomics 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  อุปสงค์ อุปทาน  ความยืดหยุ่น 
และการประยุกต์  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนการ
ผลิต  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รวมทั้ง
ตลาดปัจจัยการผลิตเบื้องต้น 

0706212 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 
 หลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ซึ่งประกอบด้วย 
อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ พฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีการผลิต ตลาดและการก าหนดราคาสินค้า รายได้ประชาชาติ นโยบาย
การเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปรับรหัสวิชาและยุบรวมรายวิชา โดยบูรณาการ
เนื้อหาเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ 
 

0707243 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6) 
 Macroeconomics 
 ขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค  การบริโภค  
การออม  การลงทุน  การใช้จ่ายภาครัฐ การน าเข้าและการส่งออก รายได้
ประชาชาติดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลง การเงินและการคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ  วัฏจักรธุรกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 

  

0707244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ยกเลิก เนื้อหาได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาการจัดการ
ด าเนินงาน รายวิชาการจัดการการจัดซื้อและ
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 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ การใช้ตัวแบบเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ  
การตลาด  การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง  การเงิน  และการบริหารงาน
บุคคล 

สินค้าคงคลัง และรายวิชาการจัดการคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า  
 

0707251  การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 
 Fundamental Accounting 
 แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี  ขั้นตอนและกระบวนการ  การ
วิเคราะห์รายการค้า  การเลือกใช้ประเภทของสมุดรายวัน  การบันทึกบัญชี  
การแยกประเภทบัญชี  การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการ
ซื้อขายสินค้า  และกิจการการผลิต รวมทั้งการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

0706114  หลักการบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting and Finance 
 แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการทางการบัญชี การจัดท า
รายงานการเงินส าหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคนิคการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์โครงการลงทุน แหล่งที่มาและการใช้ไป
ของเงินทุน และการจัดการความเสี่ยง 

- ปรับรหัสวิชา  
- ยุบรวมรายวิชา บูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชา 
และปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่โดยเพิ่มการบูร
ณาการความรู้ เฉพาะส่วนที่น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ 
กับการบริหารธุรกิจ  

0707352 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance 
 บุรพวิชา : 0707251 
 ขอบเขต บทบาท หน้าที่  เป้าหมาย และความส าคัญของการ
จัดการการเงินขององค์กรธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุน การเลือกใช้เครื่องมือและตราสารใหม่ ๆ ส าหรับการบริหาร
การเงิน 
0707261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business English 
 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในธุรกิจ การ
อ่านคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  รูปแบบการเขียนจดหมาย  
ประกาศ และการส่งข่าวสารเกี่ยวกับงานทางด้านธุรกิจ 

0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับองค์กรยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Business English for Modern Organizations 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ การ
อ่านคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนจดหมาย รายงาน 
ประกาศ การส่งข่าวสาร และการน าเสนองานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
-  ปรับค าอธิบายรายวิ ชาที่ มุ่ ง เน้นการใ ช้
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และบริการ 
 

   
0707321 การจัดการสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Merchandise Management for Modern Trade  

0706433 การจัดการสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Merchandise Management for Modern Trade  

ปรับรหัสวิชา 
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 Business 
 การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้า
ตามประเภทของสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า  การบริหารสินค้าคงคลัง  การ
จัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบาย และวิธีการตั้งราคาส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

 Business 
 การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้า
ตามประเภทของสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า  การบริหารสินค้าคงคลัง  การ
จัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบาย และวิธีการตั้งราคาส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

0707322  การจัดการนวัตกรรมส าหรับ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 Innovation Management for Modern Trade  
 Business 
 แนวคิดด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์กร และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการจัดการ
นวัตกรรม นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตลอดจนบทบาทของ
ผู้บริหารในการเป็นผู้น าเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับองค์กร ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

0706325 การจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 
 และบริการ  
 Innovation Management for Business and  
 Services 
 ประเภทและตัวแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรม การแสวงหาและถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตร
เพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การน านวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
และการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

- ปรับรหัสวิชา  
-  ปรับ ช่ือวิ ชา  และค าอธิบายรายวิ ชา ให้
ครอบคลุมธุรกิจบริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับองค์กร
การค้าสมัยใหม่ตามห่วงโซ่คุณค่า 
 

0707323 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์             3(3-0-6) 
 Franchise Business Management                       
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญ กฎเกณฑ์ และ
เง่ือนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดย
ผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดท าสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทาง
การค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้ากับผู้รับสิทธิทางการค้า 

0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์ 3(3-0-6) 
 Franchise Business Management 
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความส าคัญ กฎเกณฑ์ และ
เง่ือนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจโดย
ผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดท าสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทาง
การค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ระหว่างผู้ให้สิทธิกับผู้รับสิทธิทางการค้า 

ปรับรหสัวิชา 
 

   

0707324 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Customer Retention in Modern Trade  
              Business 

0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Customer Retention in Modern Trade  
              Business 

ปรับรหสัวิชา 
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 หลักการ ความส าคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า
ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ  กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 หลักการ ความส าคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า
ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ  กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0707325 การจัดการร้านค้าและท าเลที่ตั้ง     3(3-0-6) 
 Store and Location Management 
 ความส าคัญของท าเลที่ตั้ง การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การประมาณการความต้องการซื้อ  การวางแผนการใช้พื้นที่ 
การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัดบรรยากาศภายใน
ร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

0706431 การจัดการร้านค้าและท าเลที่ตั้ง 3(3-0-6) 
 Store and Location Management 
 ความส าคัญของท าเลที่ตั้ง การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การประมาณการความต้องการซื้อ  การวางแผนการใช้พื้นที่ 
การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัดบรรยากาศภายใน
ร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

ปรับรหสัวิชา 
 

0707326 การจัดการการจัดซ้ือและสินค้าคงคลัง  3(3-0-6) 
 Purchasing and Inventory Management 
 หลักของการจัดซื้ อสินค้ าส าหรับธุ รกิ จการค้ าสมั ย ใหม่   
กลยุทธ์และการด าเนินงานการจัดซื้อ การจัดองค์กร วิธีการจัดซื้อ การ
ก าหนดและการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การก าหนดปริมาณและ
จังหวะเวลาในการจัดซื้อ  การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

0706462 การจัดการการจัดซ้ือและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6) 
 Purchasing and Inventory Management 
 หลักของการจัดซื้อสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  กลยุทธ์
และการด าเนินงานการจัดซื้อการจัดองค์กร วิธีการจัดซื้อ การก าหนดและ
การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การก าหนดปริมาณและจังหวะเวลาใน
การจัดซื้อ  การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ปรับรหสัวิชา 
 

0707327 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ 3(3-0-6) 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Modern Trade Business and Social  
 Responsibility 
 แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 Business and Social Responsibility 
 แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบจากการประกอบ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนและสังคม ลูกค้า 
พนักงาน และผู้ถือหุ้น การค านึงถึงประโยชน์ระยะยาว ความยั่งยืนของการ
ประกอบธุรกิจ และการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาใน
การจัดการเรยีนการสอนมากขึ้น 
 

   

0707328 เคร่ืองมือส าหรับการจัดการ 3(3-0-6) 
 ธุรกิจร่วมสมัย                      
 Tools for Contemporary Business Management 

0706224 เคร่ืองมือส าหรับการจัดการ     3(2-2-5) 
 ธุรกิจร่วมสมัย (WIL) 
 Tools for Contemporary Business Management 

- ปรับรหัสวิชา  
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 เครื่องมือด้านการจัดการธุรกิจที่น ามาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
สนับสนุนหน้าที่ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างความเจรญิเตบิโต ความสามารถ
ในการแข่งขัน และความยั่งยืนให้กับองค์กร 

 เครื่องมือด้านการจัดการธุรกิจที่น ามาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
สนับสนุนหน้าท่ีของการประกอบธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ความสามารถในการ
แข่งขัน และความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการบูรณาการและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึก
ปฏิบัติ โดยการเชิญบุคคลตัวอย่างและวิทยากรจากองค์กรธุรกิจ หรือ
การศึกษาดูงาน 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเพิม่การบูรณาการ
ความรูส้ าหรับเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออก
ฝึกภาคปฏิบัติ(Pre-course experience) 
- เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการเพราะก าหนดให้เป็น
รายวิชา WIL 
 

0707331 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการด าเนินธุรกิจและการจัดการ การ
วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงิน การด าเนินงานและการ
จัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ  
โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการท าธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการด าเนินธุรกิจและการจัดการ การ
วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงิน การด าเนินงานและการ
จัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ  
โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการท าธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

ปรับรหสัวิชา 

0707341 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics 
 การน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ด้านการผลิต ต้นทุน และก าไร โครงสร้างตลาด  และการประเมิน
โครงการลงทุน 

ยกเลิก เนื้อหาได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาเครื่องมือ
ส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และรายวิชาอื่น ๆ  
 

   

0707351 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบบัญชี  การน าข้อมูลทางการ
บัญชีไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ

ยกเลิก เนื้อหาได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาเครื่องมือ
ส าหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และรายวิชาอื่น ๆ  
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ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร เทคนิคและแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล  ตลอดจนประโยชน์และข้อจ ากัดของการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ 
0707371 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Business Law and Taxation 
 กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706213 กฎหมายธุรกจิและภาษีอากร      3(3-0-6) 
 Business Law and Taxation 
 กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการค้า การ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและการบริการ 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมธุรกิจ
บริการ 
 

0707381 การจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management 
 แนวคิดและหลักการการจัดการด าเนินงาน  การวางแผน  การ
ปฏิบัติการและการควบคุมการด าเนินงาน  เทคนิคการพยากรณ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนก าลังการผลิต  การเลือก
ท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ  การวางแผนการผลิตรวม  การ
จัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต  และการจัดการ
โครงการ 

0706461 การจัดการด าเนินงานและคุณภาพ     3(3-0-6) 
 Operations and Quality Management 
 แนวคิดและหลักการการจัดการด าเนินงาน  การวางแผน  การ
ปฏิบัติการและการควบคุมการด าเนินงาน  เทคนิคการพยากรณ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนก าลังการผลิต  การเลือก
ท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ  การวางแผนการผลิตรวม  การ
จัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต  และการจัดการ
โครงการ 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมการจัดการ
คุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

  

0707391 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-9-0) 
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1  
 Work-Based Learning in Modern Trade  
              Business Management I 

0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน   3(0-9-0) 
 การค้าสมัยใหม่และบริการ 1 (WIL) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and  
 Service I 

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบูรพวิชา 
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
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 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น 
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้า เพื่อท าการ
ปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการท างานของนิสิต ด้านการจัดวางสินค้า การ
ตรวจสอบจ านวนสินค้า การรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของ
ร้านค้า และการให้บริการลูกค้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 

 บุรพวิชา : 0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อน 
 การฝึกภาคปฏิบัติ 
 บุรพวิชา : 0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อน     
 การฝึกภาคปฏิบัติ 
 ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
โดยมุ่ งเน้นการสังเคราะห์ความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ “บลูม” 
(Bloom’s Taxonomy) เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจาก
โมดูลที่ 1-4 และจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กร ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
น าเสนอในรายวิชา 0706373 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมธุรกิจ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL  

0707421 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กร  
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่  การน า กล
ยุทธ์ไปปฏิบัติการประเมินและควบคุมกลยุทธ์  และจริยธรรมในการจัดการ 

0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กร 
การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่  การน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ  การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกรณีศึกษา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ 

- ปรับรหัสวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมยัโดยมุ่งเน้น
การเรยีนรู้ผา่นกรณีศึกษาในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าสมัยใหม่และบริการ 

 
 
 
 

  

0707422  การวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Modern Trade Business Management Research 
 บทบาท ความส าคัญของการวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ การก าหนดปัญหา การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ

0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Business  
 บูรพวิชา: 0706321 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 บทบาทความส าคัญของการวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และบริการ จรรยาบรรณของการวิจัย การก าหนดปัญหา การศึกษา

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบูรพวิชา 
-  แยกรายวิ ช า เป็นสองรายวิ ช าระหว่ า ง
ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
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ออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลงานวิจัย  ฝึกเขียนและน าเสนอผลการวิจัย 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 

ด้านการวิจัยแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLOs 
ของหลักสูตรปรับปรุง 

0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL) 3(2-2-5) 
 Research Practicum in Business 
 บุรพวิชา: 0706322 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ 
 ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และการจัดเตรยีม
บทความวิจัยส าหรับการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร 

0707423 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(0-6-3) 
 Seminar in Modern Trade Business Management 
 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ และน าเสนอรายงาน 

0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
 ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)   
 Integrating Learning Outcome before Practicum 
 สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 3  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการจัดการ และโมดูลที่ 4 ความรู้ด้านนวัตกรรม 
เพื่อน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการเตรียมตัวก่อนการ
ออกฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมเอกสาร คัดเลือกสถาน
ประกอบการ กรอบเวลาในการฝึก และการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์ พร้อม
ทั้งการปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้า
กับสังคมการท างาน ทักษะการสื่อสาร และบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัตใินองค์กรด้านการค้าสมัยใหมแ่ละการบริการ 
 

-  ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
โดยเป็นการบูรณาการความรู้ของโมดูลที่ 3 และ 
4 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏิบัติทดแทนการสัมมนาเกี่ยวกับองค์
ความรู้ซึ่งได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ แล้ว 

0707424 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Retail Business Management 
 หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  การส่งออกและการน าเข้าสินค้า การลงทุนใน
ต่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

0706437 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Retail Business Management 
 หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  การส่งออกและการน าเข้าสินค้า  การ
ลงทุนในต่างประเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

ปรับรหสัวิชา 
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0707425  การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 Networking and Competitive Advantage  
 Strategy 
 ความหมาย และความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทาง
หรือวิธีการในการสร้างเครือข่าย  ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

0706467  การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 Networking and Competitive Advantage  
 Strategy 
 ความหมาย และความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทาง
หรือวิธีการในการสร้างเครือข่าย  ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ปรับรหสัวิชา 

0707481 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Supply Chains  and  Logistics Management 
 แนวคิด  ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานและโล
จิสติกส์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ระบบการสั่งซื้อซ้ า  การเตมิสินคา้อย่าง
ต่อเนื่อง  การจัดส่งสินค้า  การจดัการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสนิค้า 
การจัดการสารสนเทศ  การขนถ่ายล าเลียงและการขนส่ง กลยุทธ์การสรา้ง
ความร่วมมือและความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน  

0706324 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Supply Chains  and  Logistics Management แ น ว คิ ด 
ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ระบบการสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการสารสนเทศ การขนส่งสินค้า อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ 
และโลจิสติกส์ เพื่อสิ่ งแวดล้อม กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน 

- ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มเีนื้อหาที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 

  

0707492 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-9-0) 
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2  
 Work-Based Learning in Modern Trade  
              Business Management II 
 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ในสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง 
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่  การปฏิบัติงานในร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าที่

0706473 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน  3(0-9-0) 
 การค้าสมัยใหม่และบริการ 2 (WIL) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and  
 Service II 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้า 
 สมัยใหม่และบริการ 1  
 0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ 

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบูรพวิชา 
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมธุรกิจ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL 



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 131 - 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

ประหยัด การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การบัญชีเบื้องต้น การจัดการองค์กร 
และการบริหารบุคคลเบื้องต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
การฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 

 วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
โดยมุ่งเน้นการประเมินค่าตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของ “บลูม” (Bloom’s 
Taxonomy) เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-5 
โดยจัดท าข้อเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 

0707493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-9-0) 
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
 Work-Based Learning in Modern Trade  
              Business Management III 
 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานในร้านค้า การ
วิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การท า
บัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ภายในร้าน ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการ 

0706474 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน  3(0-9-0) 
 การค้าสมัยใหม่และบริการ 3 (WIL) 
 Work-Based Learning in Modern Trade and  
 Service III 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้า  
 สมัยใหม่และบริการ 1  
 0706472 เตรยีมความพรอ้มการฝกึประสบการณ์ 
 วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการต่อเนื่องจากรายวิชา 
0706473 อีกไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ เพ่ือจัดท าโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมท้ังน าเสนอแก่องค์กร 

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบูรพวิชา 
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมธุรกิจ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL 

0707494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ 3(0-9-0) 
 การค้าสมัยใหม่ 4 
 Work-Based Learning in Modern Trade Business 
Management 4 
 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในต าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
ระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานขั้นสูงในร้านค้า การ
วิเคราะห์ตลาด การจัดการสินค้าคงคลงั การบริหารการเงินภายในรา้น การวิเคราะห์

ยกเลิก กิ จกรรมภาคปฏิบั ติ  ไ ด้ ออกแบบใหม่ ให้
สอดคล้องกับแนวทางของ WIL และผู้ เรียน
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
หลักสูตรก าหนดแล้ว 



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 132 - 

รายวิชาหลักสูตรเดิม   รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

ข้อมูลการขายเชิงสถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ภายในร้าน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักในการคัดและจัดวางสินค้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
0707495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน พร้อมท าโครงการหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ฝึก
ปฏิบัติ  

0706475 สหกิจศกึษา (WIL) 6(0-18-0) 
 Cooperative Education 
 บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 
 การค้าสมัยใหม่และบริการ 1  
 0706472 เตรยีมความพรอ้มการฝกึประสบการณ์ 
 วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานช่ัวคราวด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ 
มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจาก
โมดูลที่ 1-5 พร้อมท าโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
น าเสนอแก่องค์กร 

- ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มบุรพวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาโดย
กรอบเวลาเปลี่ยนเป็นจ านวนสัปดาห์แทนภาค
เรียน 

   

ไม่มี 0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจ   2(1-2-3) 
 การค้าสมัยใหม่และบริการ (WIL)  
 Pre-course Experience in Modern Trade  
 and Service Business  
 การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาโดยการเชิญบุคคลต้นแบบ หรือ
การศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร ก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องในวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
การท างาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ น าประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วม

-  เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า ใหม่ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใจ
สภาพแวดล้อมทางด้านการค้าสมัยใหม่และ
บริการในช่วงต้นของการศึกษา (Pre-course 
experience) ตามแนวทางของ WIL 
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กิจกรรมมาท าการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
อาจารย์ 

ไม่มี 0706172 การบูรณาการผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา  2(1-2-3) 
 (WIL) 
 Integrating Learning Outcome from  
 Case Study  
 สัมมนาเพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาขององค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ บูรณาการผลการเรียนรู้ของโมดูลที่ 1 ด้านความรู้
เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนก่อน
การเรียนรู้โมดูลที่ 2 ด้านความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อบูรณาการความรู้แก่
ผู้เรียนของโมดูลที่ 1 และโมดูลที่ 2 ตามแนวทาง
ของ WIL 

ไม่มี 0706373 การน าเสนอประสบการณ์การเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
 หลังฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)   
 Post-course Experience Presentation 
 น าเสนอโครงงานท่ีได้จากการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการเรยีนรู้
ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 (0706372) น าประเด็นท่ีได้จาก
การเข้าร่วมสัมมนามาท าการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันและอาจารย์เพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของโมดูล 1-4 

- เพิ่มรายวิชาใหม่สะท้อนความคิดจากโครงงาน
ที่ผู้ เรียนได้จัดท าจากการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อ
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 
(Post-course experience) ตามแนวทางของ 
WIL 

ไม่มี 0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์         3(2-2-5) 
 วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (WIL)  
 Professional Experience or Cooperative  
 Education Preparation 
 สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรยีนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและก าหนดกลยุทธ์ และโมดูลที่  5 ซึ่งเน้นความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อน าไปใช้ส าหรับการออกแบบโครงงานอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณว์ิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียม
เอกสาร คัดเลือกสถานประกอบการ กรอบเวลาในการฝึก การพัฒนา

- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 และ 5 ตามแนวทาง
ของ WIL รวมทั้งให้นิสิตเตรียมความพร้อมและ
รับทราบแนวปฏิบัติก่อนการออกฝึก 
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โครงงานและองค์ประกอบเนื้อหาของโครงงาน และการน าเสนอ พร้อมทั้ง
การปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับ
สังคมการท างาน ทักษะการสื่อสาร และบุคลิกภาพ 

ไม่มี 0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Psychology for Service Industry and Cross Cultural 
Communication 
 ประเด็นและกระบวนการพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล อัน
รวมถึงการเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการท างานและการพักผ่อน การน าหลัก
จิตวิทยาไปใช้ในงานการบริการ การปลูกส านึกและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร
กับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันกับสัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจระหว่างกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
และสามารถให้บริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 

   

ไม่มี 0706442 นวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 
 Marketing Innovation for Service Business 
 สถานการณ์ด้านธุรกิจบริการ ความสามารถในการแข่งขัน 
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระบวนการบริหารงาน
ทางด้านการตลาด นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และกรณีศึกษา
ทางด้านนวัตกรรมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าห 

ไม่มี 0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
 Communication Management Strategies  
 in Digital Era 
 ความส าคัญของการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การวัดและประเมินผลการจัดการสื่อสาร 

 เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
หลักสูตรก าหนด 
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ไม่มี 0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด 3(2-2-5) 
 และสื่อสังคมออนไลน์ 
 Content Marketing and Social Media 
 การสร้างเนื้อหา การสร้างคุณค่าเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลในแต่ละ
รูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส าหรับสื่อสังคม
ออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล และกรณีศึกษา 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706445 การออกแบบบริการดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Service Design 
 แนวคิดและหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ผู้ใช้ โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอที่
เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาได้ รวมไปถึงการน าทฤษฎีด้านการ
ออกแบบกราฟิกมาใช้เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบริการดิจิทัล 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 3(3-0-6) 
 โปรแกรมความภักดี 
 Customer Relationship Management System and 
 Loyalty Program 
 การจัดกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและให้
ค าแนะน ากับลูกค้า การจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
ตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับลูกค้า การวัดและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานในงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ
โปรแกรมความภักดี 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Database Management System 
 ความส าคัญและแนวคิดของการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการ
ข้อมูล ในระบบสารสนเทศของหน่วยธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของ

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 
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ฐานข้อมูล วิธีการออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลพร้อมทั้งการน ามาใช้ การ
ใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล การป้องกันการเกิด
ภาวะพร้อม การรักษาความมั่นคง รวมถึงสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การ
ส ารองข้อมูล และการกู้ข้อมูลให้กลับสู่สภาพเดิม โดยยังคงรักษาความถูกต้อง 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางธุรกิจ  

ไม่มี 0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Website Design and Development 
  หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ 
เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของเว็บการใช้งาน และการเชื่อมโยงงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บส าหรับงานธุรกิจ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706453 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Multimedia Technology for Business 
 ชนิดของข้อมูลมัลติมี เดีย ได้แก่  เสียง วิดีทัศน์  รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การ
แจงหน่วยการปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลมัลติมีเดีย เครื่องมือ
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การผลิต
สื่อการสร้างความสัมพันธ์ การเช่ือมโยงหลายมิติ การออกแบบและพัฒนา
งานมัลติมีเดียในธุรกิจ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอปุกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
 Mobile Web Application Development 
 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP, HTML5, 
CSS3, Bootstrap การสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างข้อมูล
และการออกแบบแอปพลิเคชัน ความสามารถและข้อจ ากัดของการเขียน
โปรแกรมส าหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ การออกแบบและสร้างส่วนที่
ติดต่อกับผู้ใช้งานแบบง่าย สร้างภาพกราฟิก แนวคิดการออกแบบด้วย UX/UI 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 
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การติดต่อฐานข้อมูล สร้างและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา การออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ไม่มี 0706456 เคร่ืองมือดิจิทัลส าหรับการตลาด 3(2-2-5) 
 และการสร้างแบรนด์ 
 Digital Tools for Marketing and Branding 
 บทบาทและผลกระทบของการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงาน
การตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ในการท าตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ท าให้การตลาดดิจิทัล
ไม่ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการท าการตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
และกรณีศึกษา 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706463 การจัดการขนส่งสินค้า 3(3-0-6) 
 Transportation Management 
 บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประกอบ
ของระบบการขนส่ง วิวัฒนาการการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภท
ของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของ
รูปแบบการขนส่งแบบต่าง ๆ การเลือกผู้ประกอบการขนสง่ การเลือกเส้นทาง
และตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือก
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง การพิจารณาความเหมาะสม
ต้นทุนค่าขนส่ง อัตราค่าระวางการให้บริการขนส่งในแต่ละรูปแบบการขนส่ง 
เอกสารในการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง 
กฎระเบียบและมาตรฐานการขนส่ง การออกแบบการขนส่งในงานโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706464 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Warehouse and Distribution Center Management 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 การออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการคลังสินค้า อุปกรณ์การจัดเก็บและการขนย้ายสินค้า การออกแบบ
พื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การ
จัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิค
การวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การออกแบบระบบ การเลือกใช้
อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า และการเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า 

 
 
 
 

  

ไม่มี 0706465 การน าเข้าและส่งออก           3(3-0-6) 
 Import and Export 
 หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการ
น าเข้าและส่งออกสินค้า โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขทางการค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ การจ่ายช าระเงิน
ค่าสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนการประกันภัยสินค้า
ทางทะเล รวมถึงศึกษาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจน าเข้าและส่งออก 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่มี 0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Performance Measurement in Supply Chain 
 แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของซัพพลายเชน 
ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการปรับปรุง
สรรถนะของซัพพลายเชนโดยรวม ประกอบด้วย เครื่องมือการวิเคราะห์
กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การ
เทียบเคียง การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ปรับปรุงสมรรถนะและประยุกต์ใช้   

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้ านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนด 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 



 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
................................................................................ 

เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน$ต%อนิสิต และ
เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
จึงออกข	อบังคับไว	ดังต%อไปนี้  

ข	อ ๑  ข	อบังคับนี้ เรียกว%า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ข	อ ๒  ให	ใช	ข	อบังคับนี้ต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศเป�นต	นไป และใช	สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี   
ท่ีเริ่มเข	าศึกษาต้ังแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เป�นต	นไป 

ข	อ 3  ให	ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก	ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใช	กับนิสิตท่ีเริ่มเข	าศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในข	อท่ีว%าด	วยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพ	นสภาพนิสิต และการอนุมัติให	ปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพ	นจากสภาพ
การเป�นนิสิต  

ข	อ 4 ให	ยกเลิกข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 และข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 (แก	ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  โดยให	ใช	ข	อบังคับฉบับนี้แทน 

ข	อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม%ได	กําหนดไว	ในข	อบังคับนี้ 
และไม%ได	มีข	อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว	 ให	นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป�นรายกรณี และแจ	งผล
การพิจารณาให	สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข	อ 6  ในข	อบังคับนี้  
 “ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด	านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 “อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหน	าส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหน	าส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน	าส%วนงานวิชาการมอบหมายให	ปฏิบัติหน	าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน	าภาควิชา 
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 “คณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว%า คณะกรรมการท่ีส%วนงานวิชาการ
แต%งต้ังจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$มาตรฐาน  

 “อาจารย$ประจํา” หมายความว%า ผู 	ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน	าท่ีหลักทางด	าน 
การสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผู	รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งท่ีส%วนงานวิชาการแต%งต้ัง  

 “อาจารย$ท่ีปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและให	หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความว%า ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังให	ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

 
ข	อ 7  ประเภทของนิสิต แบ%งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้  

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

ข	อ 8  ระบบการศึกษา 
ใช	ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาให	จัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ%งออกเป�น ๒ ภาคเรียน ประกอบด	วย 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

8.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบแบ%งออกเป�น ๓ ภาคเรียน ประกอบด	วย 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร	อน 

8.๓ ภาครียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให	มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม%น	อยกว%า ๑๘ 
สัปดาห$ โดยให	มีระยะเวลาเรียน ไม%น	อยกว%า ๑๕ สัปดาห$ 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร	อน ให	มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต%ละรายวิชาเท%ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒ 
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8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาให	นับช%วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อนต%อเนื่องกัน 

ข	อ 9  “หน%วยกิต” หมายถึง หน%วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%น	อยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝXกหรือทดลอง ไม%น	อยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๓ การฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช	เวลาฝXกไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมาย ท่ีใช	เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข	อ 10  ให	จัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๗๒ หนวยกิต 

ข	อ 11  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  
11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๘ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ  
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
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หมวดท่ี  ๓ 
การรับเข�าเป-นนิสิต 

 
ข	อ 12  ผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตจะต	องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้  

12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข	าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใดส%วนงานวิชาการหนึ่ง 
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  

12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือ
เข	าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใด  
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให 	ผู 	มีประสบการณ $สูงแต %ไม %สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข 	าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได 	ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เป�นผู	มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม%เป�นโรคติดต%อร	ายแรง ซ่ึงเป�นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีจะเป�นอุปสรรคต%อ

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

ข	อ 13  การรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิต ทําได	ดังนี้  
13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รับเข	าตามข	อตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

ข	อ 14  การข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต 
14.๑ ผู	ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตต	องเป�นผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตตามข	อ 13  
14.๒ ผู	สมัครท่ีได	รับการคัดเลือกให	เข	าเป�นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน

งานวิชาการใด จะต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น  
14.๓ ผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะมีสภาพเป�นนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเม่ือได	รายงานตัว

เป�นนิสิต พร	อมชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
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14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได	 ให	ส%งเอกสารล%าช	าภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีนิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานได	ให	นายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต	องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย%างช	าไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให	เป�นวันรายงานตัว 

14.๕ ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตไม%สามารถรายงานตัวเป�นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให	รายงานตัวเป�นนิสิตได	ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้นิสิตต	องชําระ
เงินค%ารายงานตัวช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  
ไม%น	อยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช%วงเวลา เป�นการจัดการศึกษาในบางช%วงเวลาของ 
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	การสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป�นการจัดการศึกษาเป�นรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป�นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	ภาษาต%างประเทศท้ังหมด                
ซ่ึงอาจจะเป�นความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข	อ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคเรียนให 	เป�นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

ระดับข้ัน  
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16.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนควบคู% นิสิตต	องลงทะเบียนรายวิชาควบคู%พร	อมกัน  
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต	องงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันด	วย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เว	นแต%ได	รับการอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงาน
วิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเม่ือได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว นิสิตผู 	ใดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต	องชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีท่ีนิสิตท่ีไม%ได	ลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว	นแต%จะได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับ
มอบหมายเป�นราย ๆ ไป 

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน 
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน 
ท่ี ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 
และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ต	องไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน  
๙ หน%วยกิต  

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ 
ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน  
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตท่ี
เหลือ ซ่ึงตํ่ากว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดได	 

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร%วมกันได	 
ต%อเม่ือได	รับการยินยอมจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะต	องเป�นไปตามเกณฑ$  
ข	อ 16.๕ ท้ังนี้นิสิตภาคปกติต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร%วมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถนํารายวิชาดังกล%าวมาเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัด หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และ
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 
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ข	อ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	 โดยไม%นับหน%วยกิตรวมเข	าในจํานวนหน%วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน%วยกิตตาม
หลักสูตร ต	องดําเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ผู	สอนในรายวิชานั้น โดยได	รับอนุมัติจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	งานทะเบียนทราบ 

17.๒ ให	งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช%องผลการเรียนว%า “AUD” 
เฉพาะผู	ท่ีผ%านการประเมินจากอาจารย$ผู	สอน และมีเวลาเรียนไม%น	อยกว%า ร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเข	าเรียนบาง
วิชาเป�นกรณีพิเศษ โดยเป�นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข	อ 16.๑ นิสิตต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$

ผู	สอน อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต	อง
ชําระเงินค%าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน 

18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข	อ 16.๑ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับอนุมัติจากอาจารย$ผู	สอน อย%างน	อย ๗ วันทําการก%อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

นิสิตจะต	องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได	รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดและไม%ได	ขอถอนรายวิชา ให	อาจารย$ผู	สอนประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียน 

ข	อ 20 ให	ผู 	สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน
อย%างน	อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให	ดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา 
ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาให	กระทําเป�นแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี

ความหมายและค%าระดับข้ัน ดังนี้  
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ระดับข้ัน ความหมาย  ค�าระดับข้ัน  
A  ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐  
B+   ดีมาก (Very  Good) ๓.๕  
B  ดี (Good)  ๓.๐  
C+   ดีพอใช	 (Fairly  Good) ๒.๕  
C  พอใช	 (Fair)              ๒.๐  
D+   อ%อน (Poor)               ๑.๕  
D          อ%อนมาก (Very  Poor) ๑.๐  
F         ตก (Fail)   ๐.๐  

21.๒ ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเป�นระดับข้ัน ให	ใช	สัญลักษณ$แทน 
ดังนี้  

สัญลักษณ3 ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยได	รับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดีมาก (Very Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดี (Good)     

    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับเป�นท่ีพอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับไม%เป�นท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)  
รายวิชาท่ีต	องให	สัญลักษณ$ VG, G, S และ U ให	เป�นไปตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร 

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

สัญลักษณ$ตามข	อ 21.๒ ให	ใช	เครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาท่ีไม%คํานวณค%าระดับข้ัน  
##     รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###      รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ$  
*      รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาท่ียกเว	นหน%วยกิต 

21.๔ การให	ระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารย$ผู	สอนให	ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแล	วไม %เข 	าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให	อาจารย$ผู	สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป�นระดับข้ัน F ท้ังนี้ไม%ต	องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
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21.๔.๓ นิสิตท่ีได	รับการให	สัญลักษณ$ I ตามข	อ 21.๕ แต%ไม%ได	ขอประเมินผลเพ่ือ
แก	สัญลักษณ$ I ให 	เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไป หากพ	นกําหนดดังกล%าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เป�นระดับข้ัน F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตท่ีไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว	
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

21.๕ การให	 I ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในข	อ 19 แต%ไม%ได	สอบเพราะป�วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารย$ผู	สอนและหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร

ให	รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตท่ีได	รับสัญลักษณ$ I ตามความในข	อ 21.๕ ในรายวิชาใดจะต	องดําเนินการขอ

ประเมินผลเพ่ือแก	สัญลักษณ$ I ให	สมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  
หากพ	นกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เป�นระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว	นแต%
ได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย เห็นสมควรให	ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

21.๗ การให	สัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตได	รับอนุมัติให	ถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให 	เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ$ I ท่ีนิสิตได	รับตามข	อ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แล	วแต%การป�วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจํานวนหน%วยกิต เพ่ือใช	ในการคํานวณหาค%าระดับข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  
ให	นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว	นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจํานวนหน%วยกิตสะสมเพ่ือให	ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให	นับ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาท่ีได	ระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหน%วยกิตท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต 

21.๑๐ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให	คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิต 
ตามข	อ 21.๘ 

21.๑๑ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต%เริ่มเข	าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท	าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิตรวมท้ังหมด  

21.๑๒ รายวิชาท่ีได	สัญลักษณ$ I ไม%นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต%จัดเก็บไว	ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 
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21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให	ผลการประเมินเป�นสัญลักษณ$ S หรือ U อาจให	มี 
ผลการประเมิน เป�น VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ข	อ 22  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ันไม%ตํ่ากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน

ซํ้าอีกได	ต%อเม่ือได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า
โดยไม%ได	ขออนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัดให	งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนซํ้าออก 

22.๒ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ัน F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้ 

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษเพียงอย%างเดียวต	องชําระเงินค%าบํารุง
การศึกษาและค%าเล%าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได	 โดยต	องมี 
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาท่ีได	รับระดับข้ัน F 

ท้ังนี้ให	อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร 
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน 

ข	อ 23  การจําแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ได	แก% นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตท่ี

สอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได	แก% นิสิตท่ีสอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําได	เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ

ภาคเรียน ยกเว	น นิสิตท่ีเข	าศึกษาเป�นภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป�นภาคเรียนท่ีสองนับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษา และยกเว	นภาคเรียนใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาท่ีได	รับผลการเรียนเป�นระดับข้ันไม%ต	องจําแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล	ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย 
วินัยนิสิตได	ด	วย 
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หมวดท่ี ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

ข	อ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นคําร	องขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดได	

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
25.๑.๒ ได 	รับ ทุนแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาระหว %างประเทศ หรือทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

25.๑.๔ มีความจําเป�นส%วนตัวและได	เข	าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล	วอย%างน	อย ๑ 
ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

อนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	นายทะเบียนทราบโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ต	องดําเนินการ
ให	เสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ให	ขออนุมัติครั้งละไม%เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี
ความจําเป�นท่ีจะต	องขอลาพักการเรียนต%ออีก ให	ยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนใหม%  

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

25.๕ ในระหว%างท่ีได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน นิสิตจะต	องชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บป�วย ตามข	อ 25.๑.๓ และได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและ 
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล	ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W 
ได	 ซ่ึงต	องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ท้ังนี้จะไม%ได	รับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน 

ข	อ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ด	วย  
26.๑ นิสิตต	องดําเนินกิจกรรมใดท่ีเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ได	ลงทะเบียนเรียนแต%

ต	องได	รับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให	นิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
26.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรแล	วแต%ไม%ประสงค$จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 
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26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

ประเภทเป�นนิสิตภาคปกติได	 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าส%วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ	งให	นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้นิสิตจะต	องปฏิบัติ
ตามข	อบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมท้ังชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนประเภทนิสิตแล	ว 

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต	องโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมท้ังหมดท่ีได	เรียนมาแล	วจะโอนเป�นบางรายวิชาไม%ได	 และให	นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต%เข	าเรียนใน
ประเภทเดิม 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การย�ายสังกัดส�วนงานวิชาการ การเปล่ียนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว�นหน�วยกิต  

และการเทียบประสบการณ3 
 

ข	อ 28  การย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตท่ีจะย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องเป�นนิสิตท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี  

(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
28.๑.๑ ได	ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๒ ภาคเรียน และมี

จํานวนหน%วยกิตรวมไม%น	อยกว%า ๓๐ หน%วยกิต 
28.๑.๒ ไม%เคยได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดมาก%อน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$ท่ีส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตจะย	ายสังกัดกําหนด 

28.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการย	ายสังกัด มีดังนี้  
28.๒.๑ นิสิตต	องแสดงเหตุผลประกอบการขอย	ายส%วนงานวิชาการ โดยให	อยู%ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจ	งผลการย	ายสังกัดให	นายทะเบียนทราบ 

28.๒.๒ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตท่ีย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท้ังหมดท่ีเคย
ได	เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม%ได	 และให	นําหน%วยกิตดังกล%าวมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชาด	วย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%วันท่ีเข	าเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม 
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ข	อ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	 
29.๒ นิสิตภาคปกติท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให	ยกเว	นหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกได	เพียงหนึ่งครั้ง โดยต	องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได	เพียงหนึ่งครั้ง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจาก 
หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	
งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

ข	อ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ 

การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต	องเป�นรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต	อง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียนไม%น	อยกว%าร	อยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ให	ดําเนินการ 
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ข	อ 30 ก%อนได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายให	
โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาท่ีโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษามาแล	วไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันท่ี
ขอโอนรายวิชา และได	รับระดับข้ันไม%ต่ํากว%า C หรือได	รับค%าระดับข้ันไม%ต่ํากว%า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จํานวนหน%วยกิตท่ีขอโอนรายวิชา ต	องไม%เกินร	อยละ ๔๐ ของจํานวน 
หน%วยกิตตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีเข	าศึกษา 

31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม  
ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น    
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31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล	วไม%เกิน ๕ ปB  
31.๒.๒ รายวิชาท่ีรับโอนต	องมีเนื้อหาเทียบเคียงได	และครอบคลุมกับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับ
ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได	 โดยต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป�นผู	มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม%เป�นผู	ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล%ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก%อน 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

ผลการศึกษาตํ่ากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต	องผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน

วิชาการท่ีนิสิต นักศึกษาขอโอนเข	าเรียน และต	องผ%านการเทียบรายวิชา โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายโดยเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน  ท้ังนี้ให	ยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้  

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได	ไม%
น	อยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ต	องไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนย	ายให 	ยื่นคําร 	องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน 	อย 
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนท่ีจะโอนเข	าศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
และต	องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน	อย ๒ ภาคเรียน   
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ข	อ 33  การยกเว	นหน%วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว	นหน%วยกิตให	แก%นิสิตได	ดังกรณีต%อไปนี้  
33.๑ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให	ยกเว	นหน%วยกิต

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให	เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%น	อยกว%า ๑๒ 
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

การยกเว	นหน%วยกิตตามข	อ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ต	องบันทึกรายวิชาท่ียกเว	น
หน%วยกิตในระเบียนนิสิต แต %ให 	ระบุว%าได 	มีการยกเว 	นหน%วยกิตจํานวนก่ีหน%วยกิต ท้ังนี้ ให 	นําจํานวน 
หน%วยกิตรายวิชาท่ียกเว	นไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต%ไม%นําไปคํานวณ 
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

ประสบการณ$ได	 ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณ$ท่ีนํามาเทียบต	องเป�นประสบการณ$ท่ีได	จากการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ไม%น	อยกว%า ๕ ปB 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก

ท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต	องได	รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน	า
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมท่ีได	รับจากการเทียบประสบการณ$ต	องไม%เกิน ร	อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสร	างหลักสูตร 

นิสิตต	องเสนอหลักฐานท่ีได	จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเทียบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผู	บังคับ
บัญชาของหน%วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ$มาแสดง 

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 
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หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได	รับปริญญาตามข	อ 37  
35.๒ หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให	ลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้  

35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเป�นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเป�นนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา

และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว	นได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้  
(๑) ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกิน ร	อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาลซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามข	อ 12  
35.๓.๕ เม่ือค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว%า ๑.๕๐   
35.๓.๖ เป�นนิสิตท่ีมีค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว%า ๑.๘๐ เป�นเวลา ๔ ภาคเรียนท่ีมี

การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเม่ือสิ้นสุดการจําแนกในครั้งท่ี ๔ 
35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในข	อ ๙ แต%ไม%สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรือได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐ 
35.๔ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให	ไล%ออก ตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ	นสภาพ เนื่องจากพ	นสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้ 

36.๑ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให	ลาออกไปแล	วไม%เกิน ๓๐ วัน  
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต  
36.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และต	องชําระเงินค%าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ	นกําหนดเวลานิสิตต	องยื่นคําร	องต%อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ	งขอสําเร็จการศึกษาช	า ท้ังนี้
ต	องชําระเงินค%าปรับขอแจ	งสําเร็จการศึกษาช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได	ต	องคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปB ข้ึนไป) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๕  

ปBการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ต %อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได	 ไม%ก%อน ๑  

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%น	อยกว%า ๑ ปBการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตต 	องสอบผ %านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ $ทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ท้ังนี้ต	องมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตได	เรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีได	ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ   
37.๒.๘ นิสิตต	องสอบได	วุฒิบัตรเก่ียวกับทักษะด	านคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ

จากหน%วยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
37.๒.๙ นิสิตต	องได	รับวุฒิบัตรการเข	าร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%น	อยกว%าจํานวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการกําหนด 
37.๒.๑๐ นิสิตต	องเป�นผู	มีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 38  การอนุมัติให	ปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีเป �นไปตามข	อ 37 ซ่ึงได	แสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องเป�นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB 
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBข้ึนไป 

38.๒ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิต 
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ได	 
ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๓.๒๕ ข้ึนไป โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	
ในหลักสูตร ไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืน ให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 



 

 

- ๑๘ - 

38.๔  นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต	องสอบได	จํานวนหน%วย 
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) 
โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% 
๓.๖๐ ข้ึนไปไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืนให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 

ข	อ 39  ให	อธิการบดีรักษาการให	เป�นไปตามข	อบังคับนี้ กรณีมีข	อขัดข	องหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ให	อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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