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และอาจารย์ประจำหลักสูตร
Learning Outcome (LO) Matrix หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
Work Integrated Learning (WIL) Matrix หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
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)
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Modern Trade
and Service Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Modern Trade and Service Innovation)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และได้รับความร่วมมือจากองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ
บริการในด้านการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต การสนับสนุนวิทยากร และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน
1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
2. เครือข่ายความร่ว มมือทางวิช าการ 5 สถาบัน โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริห ารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับ สถาบัน คือ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ และ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หลักสูตรใหม่ 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. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
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

-39. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1 นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์
อาจารย์
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.บ
2 นายณฌา ขวัญมณี
อาจารย์
พบ.ม.
บธ.บ.
3 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
บธ.ม.
ศศ.บ.
4 นางสาวหรรษมน เพ็งหมาน
อาจารย์
บธ.ม.
ศศ.บ.
5 นายอนุวัต สงสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
วท.ม.
ศ.บ.
วท.บ
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สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาด
การตลาด
การเงิน
Marketing
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ
การจัดการ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เกษตร

สถาบัน

ปี พ.ศ.

ม.บูรพา
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.กรุงเทพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ม.กรุงเทพ
ม.ราชภัฏสงขลา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.เกษตรศาสตร์

2558
2543
2550
2539
2530
2524
2558
2549
2543
2558
2554
2556
2543
2545
2537
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 6 ด้านสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งนี้เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจโดยตรง คือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล การขนส่งและโลจิสติกส์ และเน้นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื ้ น ฐานผู ้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ การสร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง ตลาดและข้ อ มู ล ที ่ ส ำคั ญ
ขณะเดีย วกัน เป้าหมายการพัฒ นาประเทศด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นที่รู้จักกั นในนาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงใน 3 มิติที่ส ำคัญ คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ส ินค้าเชิงนวัตกรรม
การเปลี่ยนการขับ เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จากการเปลี่ย นแปลงสถานการณ์หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ข้างต้น ส่งผลให้ต้องมี การ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการให้บริการขององค์กร โดย
มุ่งเน้นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศตามโมเดลประเทศไทย
4.0 ซึ่ง มุ่ง เน้น เศรษฐกิจ ที่ ขับ เคลื่ อ นด้ว ยนวั ต กรรม (Value–Based Economy) จากเหตุผ ลดัง กล่ า ว
จึงจำเป็นต้องมีการปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรม
บริการ ซึ่งมีรายวิชาที่ครอบคลุม การจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นวัตกรรมบริการและการสื่อสารสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้ง การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของกระบวนการทาง
ธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาด
ต่างประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการหลั่งไหล
ขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมต่างชาติที่ขาดการกลั่นกรองนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านวิถีชีวิ ต ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และกระบวนการ
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่
เกิดการดำเนินชีวิตตามรายได้ รสนิยม และอุดมคติ ผู้คนมุ่งสู่การแสวงหาและพัฒนาพื้นที่เฉพาะของตัวตน
มี ค วามเป็ น ปั จ เจกสู ง ขึ ้ น เกิ ด การหลอมรวมของกลุ ่ ม คนในสั ง คมพหุ ว ั ฒ นธรรม (Multi-culture)
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เกิดนวัตกรรม เพื่อรองรับสังคมแนวใหม่ ธุรกิจมีการให้บริการผ่านการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น แนวโน้มการ
สื่อสารทีเ่ ชื่อมต่อกับการทำงาน เพราะเมื่อช่องทางสื่อสารหลักคือออนไลน์ การสื่อสารระหว่างกันจึงยืดหยุ่น
ไม่ยึดติดกรอบเวลา จากสถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมดังกล่าว รูปแบบการศึกษาในอนาคตต้อง
เรียนรู้ตามทักษะ ตามเป้าหมาย และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หลักสูตร
การศึกษาจึงควรมุ่งเน้นโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ (Compececy) ซึ่งครอบคลุมทักษะในการ
คิดเป็น ทำเป็น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรม การเปิดใจกว้างพร้อม
รับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้
ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวมาแล้ว ในข้อ 11.1 และ 11.2
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ซึ่งนอกจากจะให้สอดคล้องกับ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แล้ว หลักสูตรจำเป็นต้องนำข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตบุคลากรด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ ทีต่ อบสนองความต้องการกำลังคนของภาคการค้าปลีก รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องตามห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) การออกแบบหลั กสู ตรจึ งมี เนื ้อ หารายวิช าที่ เป็น องค์ความรู้ร่ว มสมัย เช่น
การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การสร้าง
เครื อ ข่ า ยและกลยุ ท ธ์ ค วามได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น การจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ระหว่ า งประเทศ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และความรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) ในลั ก ษณะการเรี ย นทฤษฎี ค วบคู ่ ก ั บ การฝึ ก งาน (Practicum/New
Traineeship/Internship) โดยออกแบบโครงสร้างหลักสูตรตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s
Taxonomy) ในชั้นปีที่ 1 และ 2 มีการกำหนดประสบการณ์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ (Pre-course
Experiences) ที่เป็นการบูรณาการผลการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ องค์ต้นแบบ และกรณีศึกษา และชั้นปี
ที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning: WBL) ในสถาน
ประกอบการภายใต้โครงการความร่วมมือ และในชั้นปีที่ 4 เป็นการบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์
ทางธุรกิจ สามารถบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวางแผนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพันธกิจ ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถปรับตัวในการทำงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแ วดล้อม
สามารถทำงานตอบสนองความต้ อ งการของหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Curriculum) มุ ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทำงาน
(Work Integrated Learning: WIL) ให้นิสิตได้รับการฝึกทักษะที่ดึงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ภายนอก มีการส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้
นิสิตเป็นผู้ที่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Long Life Learning) นอกจากนี้ หลักสูตรยังกำหนดให้มี
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งโจทย์การวิจัยส่วนหนึ่งมาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผล
จากการวิจัยสามารถนำไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ และมีส่วนสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จำนวน 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
จำนวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
จำนวน 9 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จำนวน 12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
จำนวน 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
จำนวน 9 หน่วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่มี
13.1.3 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้อาจารย์ประจำที่สังกัดส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านวิชาการเป็น
ผู้กำกับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน
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14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. องค์ ก รด้ า นการค้ า สมั ย ใหม่ แ ละบริ ก าร คื อ 1. การสนับสนุนการรับนิสิตฝึกภาคปฏิบัติ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การพัฒนา
โครงงาน งานวิจัย การฝึ กอบรม การจัดกิจกรรม
บริการและวิชาชีพ และการเป็ นอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรบรรยาย
3. การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
4. การเปิดโอกาสให้หลักสูตรนำนิสิตเข้าศึกษาดู
งาน
2. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน 1. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เพื่อให้
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ นิ ส ิ ต และคณาจารย์ ไ ด้ น ำเสนอผลงานวิ จ ั ย และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับ สถาบัน คือ 4 บทความวิชาการในการประชุมดังกล่าวเป็นประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ทุกปี
ม ง ค ล ศ ร ี ว ิ ช ั ย ค ณ ะ ว ิ ท ย า ก า ร จ ั ด ก า ร 2. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ และคณะวิ ท ยาการ 3. การนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
จัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พัฒนานิสิต
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรู้คู่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้านการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรม
บริการ
1.2 ความสำคัญ
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องปรับตัวให้สามารถทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องผลิตบัณฑิตให้
สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work
Integrated Learning: WIL) และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong
Learning Skill)
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริห ารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
3. มี ส มรรถนะทางธุ ร กิ จ (Business Competency) แนวคิ ด เชิ ง บริ ห าร (Managerial
Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำโครงงานและการวิจัย เพื่อบูรณา
การความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ
5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังที่จะทำให้
วัตถุประสงค์หลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
PLO 1, 2
วิชาชีพ
PLO 3, 4
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง
PLO 6
3. มีสมรรถนะทางธุรกิจ (Business Competency) แนวคิดเชิงบริหาร
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำโครงงานและการวิจัย
PLO 5
เพื่อบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ
5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
PLO 7, 8
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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ตารางจำแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Progream Learning Outcomes : PLO) ของ
หลักสูตร
ผลการเรียนรู้
(Program Learning Outcome)
PLO
PLO 1

Outcome Statement
แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาท
และหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดขี ององค์กรและ
สังคม

PLO 2

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือ
ทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง
แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ ละเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่และ
การบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาคำตอบ
และแก้ไขปัญหา
แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ และนำเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบ
พหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจใน
ตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการ
ตนเอง (Self-management) ได้อย่างเหมาะสม
ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ

PLO 3
PLO 4

PLO 5
PLO 6
PLO 7

PLO 8

ผลการ
เรียนรู้
ทั่วไป
(Generic
LO)

ผลการ
เรียนรู้
เฉพาะ
สาขา
(Specific
LO)

Bloom’s
Taxonom
y
C:U,A,E
AF
P

TQF



AF, P

1.1,
1.2



AF, P

1.3,
1.4
2.1,
2.2



U



A, E

2.3,
2.4



A, E

3.1,
3.2



A, E

3.3,
3.4

A, E, P

4.1,
4.2,
4.3

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
รายละเอียด
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
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหาร
จัดการตนเอง (Self-management) ได้อย่างเหมาะสม
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ
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รายละเอียด
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการ ได้อย่างถูกต้อง
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหา
คำตอบและแก้ไขปัญหา
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ

การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ได้นำเสนอไว้ในตาราง
Learning Outcome Matrix (LO Matrix) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และเกณฑ์ป ระกัน คุณภาพศึก ษา
AUN-QA

กลยุทธ์
- กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร เข้ า รั บ การอบรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม
เกณฑ์ AUN
- จัดโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนำมาออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
ลั ก ษณะต่ า ง ๆ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ
การค้าสมัยใหม่และองค์กรบริการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการพั ฒ นาความรู ้ ค วาม - ปฐมนิเทศ ด้านการจัดการเรียน
เข้าใจเรื่อง WIL กับบุคลากรทั้งใน การสอนแบบ WIL แก่ อ าจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- กระบวนการกำหนด PLO ของ
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- การวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นสาขาว ิ ช าที่
เกี่ยวข้องจากภายนอก
- เอกสาร มคอ.2

- จำนวนอาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ใหม่ที ่ เ ข้ า

- 13 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ใ น ส ถ า น ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ใหม่
ประกอบการ
และบุคลากรในสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ
3. แผนการพัฒ นาวิธ ีก ารจัด การ - ติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้
เรีย นการสอน WIL ให้ส อดคล้อง บัณฑิตหรือสถานประกอบการ
กั บ การเปลี ่ ย นแปลง และความ
ต้องการ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะนิสิตของผู้ใช้บัณฑิต
4. มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด การ - นิสิตประเมินการเรียนการสอน
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค ผ ่ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
เรียน และนำผลการประเมินมาใช้ มหาวิทยาลัย
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ - อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมิน
จั ด การเรี ย นการสอน และการ มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
กำกับมาตรฐานหลักสูตร
มี อ าจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ดู แ ลและติ ด ตามผลการจั ด การ
เรียนการสอนของคณาจารย์ ผ ่าน
การประชุมสาขาวิชา
5. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ภายในระดับหลักสูตรทุกปี และนำ ระดับหลักสูตร ผ่านระบบประเมิน
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงระบบ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (e-Sar) ของ
อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยและจัดทำข้อมูลตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT – QA และจัดทำ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ( Quality
Improvement Plan) ประจำปี
6. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก - ประเมิ น หลั ก สู ต ร โ ดย ใช้
5 ปี
แบบสอบถามและสนทนากลุ่มกับผู้
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เช่ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผ ู้ส อน ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต เพื ่ อ รวบรวมและระดม
ความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- ดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ระดั บ หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ

มคอ.2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ร่วมปฐมนิเทศด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ WIL
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้
ในสาขาวิชา เจตคติต่อผู้ร่วมงาน
และทั ก ษะความสามารถในการ
ทำงาน
- ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในการจั ด การ
เรียนการสอนตาม มคอ. 3 – 7
- ผลการประเมิ น ด้ า นการกำกั บ
มาตรฐานหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดั บ หลั ก สู ต รประจำปี
การศึกษา 2561 และ 2562
- แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality
Improvement
Plan) ประจำปี
- ผลการเสนอความคิ ด เห็ น ของ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์ ผ ู ้ ส อน และบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2564
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 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. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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 มีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี
อยู่ในระดับต่ำ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพื่อให้คำปรึกษาด้าน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม
2.4.2 จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิตทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ การคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี รวมถึง การแนะนำแหล่งข้อมูล
สำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 2
100
100
100
ชั้นปีที่ 3
100
100
ชั้นปีที่ 4
100
รวม
100
200
300
400
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
100
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

2568
100
100
100
100
400
100

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
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 11,000 บาท ตลอดหลักสูตร 88,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 22,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายจ่าย
2564
2565
2566
2567
2568
1. งบบุคลากร
135,013
140,413
146,030
151,871
157,946
2. งบดำเนินการ
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
2,135,013
2,490,413
2,546,030
2,901,871
2,907,946
รวมทั้งสิ้น
จำนวนนิสิต
100
200
300
400
400
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................
หมายเหตุ หลั ก สู ต รมี ก ารสอนเสริ ม แบบผ่ า นระบบ TSU-MOOC และระบบอื ่ น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ในช่วงที่นิสิตฝึกปฏิบัติอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
รายรับ
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหา
ของคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ำกว่า 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 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือวิชาแกน
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ)
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกำหนดกลยุทธ์)
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life

125

หน่วยกิต

30
89
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

42
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

23

หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
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 : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้
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 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Russian for Daily Life
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
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0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้
Learning Digital Ways
0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
Production for Home Products
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม
Women and Roles in Society
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน
Everyday Good Life
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Smart Thinking with Sciences in Daily Life
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด
The Power of New Generations with Pure Mind
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
Thaksin Identities and Creative Learning
0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
Digital Leadership
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Technology and Innovation for Community
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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0000271 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
Civic Education
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
Visual Education to Learn Languages and Cultures
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ
Technique for Photo Retouching and Video
Editing
0000283 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Artificial Intelligence and Internet of Things
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
89
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือวิชาแกน
24
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)
0706111 หลักการจัดการ
Principles of Management
0706112 หลักการตลาด
Principles of Marketing
0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organizational Behavior and
Human Resource Management
0706114 หลักการบัญชีและการเงิน
Principles of Accounting and Finance
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)
0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กรยุคใหม่
Business English for Modern Organizations
0706212 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
Business Law and Taxation
0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL)
Environment and Modern Trade Business
Management
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
42
วิชาบังคับ
30
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ)
0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Computer Programming in Business

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business and Social Responsibility
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors Analysis
0706224 เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (WIL)
3(2-2-5)
Tools for Contemporary Business Management
0706321 สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics and Software Packages for Research
0706322 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกำหนดกลยุทธ์)
0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(2-2-5)
Information System for Modern Trade
Business Management
0706324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chains Management
0706325 การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและบริการ
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
กลุม่ วิชาการจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706431 การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Store and Location Management
0706432 การจัดการการขายสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Sale Management for Modern Trade Business
0706433 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Merchandise Management for Modern Trade Business
0706434 การสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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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กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Psychology for Service Industry and Cross Cultural
Communication
นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Innovative Marketing for Hospitality
กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Communication Management Strategies in Digital Era

0706444
0706445
0706446
0706451
0706452
0706453
0706454
0706455
0706456
0706461
0706462
0706463
0706464

การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
Content Marketing and Social Media
การออกแบบบริการดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Service Design
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี 3(3-0-6)
Customer Relationship Management and Loyalty Program
กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Database Management System
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Website Design and Development
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
3(3-0-6)
Multimedia Technology for Business
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Commerce
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
3(2-2-5)
Mobile Web Application Development
เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์
3(2-2-5)
Digital Tools for Marketing and Branding
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ
3(3-0-6)
Operations and Quality Management
การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
Purchasing and Inventory Management
การจัดการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
Transportation Management
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(3-0-6)
Warehouse and Distribution Center Management
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การนำเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import and Export
0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน
3(3-0-6)
Performance Measurement in Supply Chain
0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ
3(3-0-6)
แข่งขัน
Networking and Competitive Advantage Strategy
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
23 หน่วยกิต
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
2(1-2-3)
บริการ (WIL)
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
3(0-9-0)
(WIL)
Work-Based Learning in Modern Trade and Service I
0706373 การนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึกภาคปฏิบัติ
2(1-2-3)
(WIL)
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
3(0-9-0)
(WIL)
Work-Based Learning in Modern Trade and Service II
0706474* การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 3
3(0-9-0)
(WIL)
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
กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชา
ดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 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 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับ
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เลข 4
หมายถึง กลุ่ม วิช านวัตกรรมบริการและการสื่อสารสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
0000111
0000121
0000161
0706111
0706112
0706171

ชั้นปีที่ 2
0000262
0000263

0706211
0706212
0706213
0706214

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8-9
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
6
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
3
ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
2-3
หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6
(เลือกจากกลุม่ รายวิชาเลือก)
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)
หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
2
ทรัพยากรมนุษย์
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
0706114 หลักการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
การสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการ 2(1-2-3)
กลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
2
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ (WIL)
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
0706172 การบูรณาการผลการเรียนรู้
2(1-2-3)
จากกรณีศึกษา (WIL)
รวมหน่วยกิต
17
รวมหน่วยกิต 16-17
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
5-6
วิชาศึกษาทั่วไป
5-6
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา)
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
วิชาเลือก
2-3
วิชาเลือก
2-3
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
หมวดวิชาบังคับ
12
หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
12
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการ
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)
จัดการ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กรยุคใหม่ 3(3-0-6)
0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
สภาพแวดล้อมและการจัดการ
3(2-2-5)
0706224 เครื่องมือสำหรับการจัดการ
3(2-2-5)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL)
ธุรกิจร่วมสมัย (WIL)
รวมหน่วยกิต 17-18
รวมหน่วยกิต 17-18
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0706321
0706322
0706323
0706324
0706325

0706371
ชั้นปีที่ 4
0706......
0706......
0706......
0706......
0706471
0706472

ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
15
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการ
จัดการ)
สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
3(2-2-5)
วิจัย
ระเบียบวิธีวิจยั สำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และกำหนดกลยุทธ์)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5)
การค้าสมัยใหม่
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
และบริการ
หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ
2
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อนการฝึก 2(1-2-3)
ภาคปฏิบตั ิ (WIL)
รวมหน่วยกิต
17
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
12
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
.............................................................. 3(...........)
.............................................................. 3(...........)
.............................................................. 3(...........)
.............................................................. 3(...........)
หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ
6
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL)
3(2-2-5)
เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ 3(2-2-5)
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา (WIL)
รวมหน่วยกิต
18

ชั้นปีที่ 3

0706326
0706372
0706373
................
................

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
3
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกำหนดกล
ยุทธ์)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ
5
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิด้านการค้า
3(0-9-0)
สมัยใหม่และบริการ 1 (WIL)
การนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้
2(1-2-3)
หลังฝึกภาคปฏิบตั ิ (WIL)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
.............................................................. 3(...........)
.............................................................. 3(...........)

รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
0706473
0706474
0706475

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิ
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบัติ)
การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 2 (WIL)
การเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 3 (WIL)
หรือ
สหกิจศึกษา (WIL)

รวมหน่วยกิต

14
หน่วยกิต
6
3(0-9-0)
3(0-9-0)
6(0-18-0)

6
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนำเสนอด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู ้ จ ากการอ่ า นสื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรม 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 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations
with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
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
คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 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
คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 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
คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 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
คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 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
คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 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
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 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 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Russian for Daily Life
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและการออกเสียงตัวอักษรภาษารัสเซีย การประสมคำ
เพื่อการออกเสียงคำศัพท์และวลี เพื่อแปลความหมาย การใช้ หน้าที่และตำแหน่งของคำ โครงสร้าง
ประโยคพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันและอาชีพ
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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
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 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 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปั ญ หา ผลกระทบการเปลี ่ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ ่ ง แวดล้ อ ม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสำนึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
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 บุคคลสำคัญ 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 ตามทฤษฎีสำคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม คำ
สอนสำคัญทางศาสนา 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
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้า
ต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน การ
ประหยัดไฟฟ้าในระบบ แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยของ
การใช้ไฟฟ้ าในชีว ิต ประจำวัน กรณีศึกษาและปฏิ บ ัติ ก ารประยุ กต์ ใช้ ความรู ้ด้ านไฟฟ้ าเบื้ องต้ น กั บ
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
อาหารและคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ความต้ อ งการอาหารของร่ า งกาย คุ ณ ภาพชี ว ิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ส ำหรั บ อาหารเพื ่ อ สุ ข ภาพและความงาม 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
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื ่ อ งสั ้ น หรื อ จากสื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนำเสนอข้อสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน และนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
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
ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล่ น กี ฬ าหรื อ ออกกำลั ง กายเพื ่ อ สุ ข ภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร้ า งเสริ ม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกี ฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู
นำไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
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 สำหรับการทำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน โดยนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การทำสบู่ ครีมทาผิว โลชั่ น
น้ำหอม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
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 คุณลักษณะของผู้ที่ สวย รวย เก่ง การบริหารและ
การจัดการปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการเรียนและการทำงาน 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
การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การสร้างและออกแบบโปรแกรมความสุข
เพื่อการกระตุ ้น แรงและสร้า งพลัง ใจให้ ตัว เอง สร้างสุขของครอบครัว ในกิ จวัต รประจำวั น ทั ้ง การ
รับประทานอาหาร การเรียนและการทำงาน การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และทำจิตใจให้ผ่อง
ใส เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข
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 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Smart Thinking with Sciences in Daily Life
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ในการดำเนินชีวิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกถนอมอาหาร การบริโภคอาหาร สามารถเลือกใช้
สารเคมีในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันมหันตภัยของยาเสพติด และรู้จักพลังงานทดแทน นำความรู้พื้นฐานเพื่อ
นำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน
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 จิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต กรณีศึกษาแนวทางการป้อ งกัน
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 การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำโครงการทักษิณสร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน
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 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Leadership
ผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคโลกดิจิทัล การปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นพลเมืองดิจิทัล
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกอนาคต ทักษะใหม่ Reskills,
Upskills, Future skills ที่จำเป็นสำหรับผู้นำดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้ จากยุคดั้งเดิม สู่ยุคดิจิตัล
ฝึกบุคลิกภาพของผู้นำยุคดิจิทัล การสื่อสารบนโลกดิจิตัล การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีการพัฒนาคน
และการสร้างคนสู่องค์กรดิจิทัล การดำรงชีวิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุค Discerptions อัต
ลักษณ์บุคคล การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ
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
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวความคิ ด การใช้ น วั ต กรรม กระบวนการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น โดยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม สตาร์ท
อัพที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
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
ปรัช ญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโ ลก การอยู่ร่ว มกันในสังคมพหุว ัฒ นธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นำ 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 การละเล่นพื้นบ้าน 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
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ช ุ ม ชน เรี ย นรู ้ เ ชิ ง บู ร ณาการเกี ่ ย วกั บ วิ ถ ี ช ุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น ภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจำเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
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 เศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 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 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒ นาคุณภาพชีว ิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัว เรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
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 จำแนก
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยในการขับเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ความต้องการสินค้า การท่องเที่ยว
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พื้นฐานการคิดที่จะสามารถนำมาซึ่งการทำธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
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
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
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 ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริห ารรัฐ กิจ 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
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ การท่ อ งเที ่ ย ว รู ป แบบของการท่ อ งเที ่ ย ว การท่ อ งเที ่ ย วทั้ 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 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตัดภาพเฉพาะ
ส่วน การจัดวาง การปรับรูปทรง การสร้างข้อความ การใช้เทคนิคพิเศษ หลักการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ
วิดีโอ การจัดการลำดับของฉาก การจัดการองค์ประกอบของฉาก เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉาก และการ
ใส่เทคนิคพิเศษอื่น ๆ การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอ การทำงานกับเสียง การนำไฟล์วิดีโอออก
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 ; ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัล
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสืบค้นสารสนเทศ ความเข้าใจสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัล
กฎหมายดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ จัดการ
เอกสาร การคำนวณ และการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป
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
เข้ า ใจแนวคิ ด ของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ บื ้ อ งต้ น และอิ น เทอร์ เ น็ ต สรรพสิ ่ง หลั ก การพั ฒ นา
เครื่องจักรการเรียนรู้และหุ่นยนต์ โต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ ง
ผลกระทบของการนำปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 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 และความสำคัญของการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม 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 และความสำคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ และผลกระทบที่สำคัญ
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
แนวคิ ด พื ้ น ฐานเพื ่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมองค์ ก ร ปั จ จั ย ระดั บ บุ ค คล กลุ ่ ม และที ม งาน
วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน 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
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการทางการบัญชี การจัดทำรายงานการเงินสำหรับองค์กรการค้า
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 หรือการศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ ช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร กำหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทบาทของบุ ค คลในวิ ช าชี พ นำประเด็ น ที ่ ไ ด้ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมาทำการสะท้ อ นความคิ ด
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 การบูรณาการผลการเรียนรูจ้ ากกรณีศึกษา (WIL)
2(1-2-3)
Integrating Learning Outcome from Case Study
สัมมนาเพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ บูรณา
การผลการเรียนรู้ของโมดูลที่ 1 ด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กรยุคใหม่
3(3-0-6)
Business English for Modern Organizations
ความเข้าใจเกี่ย วกับ คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ การอ่านคู่มือและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนจดหมาย รายงาน ประกาศ การส่งข่าวสาร และการนำเสนองานที่เกี่ยวข้อง
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 ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า 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
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง องค์กรธุรกิจการค้า การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและการบริการ
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 การเลือกทำเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้า
ทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดของการจัดผังร้านค้าแต่ล ะ
ประเภท รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของ
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 การเลือกและฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ
โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 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 และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน
และสังคม ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาว 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
ความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยใช้กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยาเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนการตลาด
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 เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (WIL)
3(2-2-5)
Tools for Contemporary Business Management
เครื่องมือด้านการจัดการธุรกิจที่นำมาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนหน้าที่ของการประกอบ
ธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้
ในเชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติ 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

สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Statistics and Software Packages for Research
แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยทางธุรกิจ วิธีการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางธุ รกิจ มาตราวัดข้อมูล
สถิติเชิงบรรยายที่สำคัญ สถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐานทางวิจัยธุรกิจ การวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์และการจัดทำรายงานผล
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
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 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business
บูรพวิชา: 0706321 สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
บทบาทความสำคั ญ ของการวิ จ ั ย ทางการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ และบริ ก าร
จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา 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
เพื่อการตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ 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 และกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิส ติกส์ในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ระบบการสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการสารสนเทศ การขนส่ง
สิน ค้า อิเล็กทรอนิกส์โ ลจิส ติกส์ และโลจิส ติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การสร้างความร่ ว มมือ และ
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 การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและบริการ
3(3-0-6)
Innovation Management for Business and Services
ประเภทและตัวแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
บริการ กระบวนการสร้างสรรค์น วัต กรรม กลยุทธ์การจัดการนวัต กรรม การแสวงหาและถ่า ยโอน
นวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์
และการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม
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 การกำหนดทิศทางขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ระดับ องค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
หน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมิน ผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 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 การบูรณาการผลการเรียนรูก้ ่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)
2(1-2-3)
Integrating Learning Outcome before Practicum
สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี จากโมดูลที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการจัดการ และโมดูลที่ 4 ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
และการเตรีย มตัว ก่ อนการออกฝึ กภาคปฏิบ ัติ ซึ่งประกอบด้ว ย การเตรียมเอกสาร คัดเลือกสถาน
ประกอบการ กรอบเวลาในการฝึก และการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งการปฏิบัติตนตาม
ข้อกำหนดของแต่ล ะสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับสั งคมการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในองค์กรด้านการค้าสมัยใหม่และการบริการ
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
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจบริการอย่างเป็น
ระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการสังเคราะห์ความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของ “บลูม” (Bloom’s Taxonomy) เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-4 และ
จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ และนำเสนอในรายวิชา 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 การนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)
2(1-2-3)
Post-course Experience Presentation
นำเสนอโครงงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ 1 (0706372) นำประเด็น ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนามาทำการสะท้อนความคิด
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและอาจารย์เพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของโมดูล 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 การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Store and Location Management
ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การประมาณการ
ความต้องการซื้อ การวางแผนการใช้พื้นที่ 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 การจัดการการขายสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Sale Management for Modern Trade Business
หลักการและความสำคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กร การกำหนดแผนกลยุทธ์ การ
กำหนดอาณาเขตการขาย 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 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Merchandise Management for Modern trade business
การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้าตามประเภทของสินค้า การ
บริหารกลุ่มสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบายและวิธีการตั้ง
ราคาสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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 การสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Marketing Communications for Modern Trade Business
แนวคิด และความสำคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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 ความสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัย ใหม่
การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ องค์กรธุรกิจ 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 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Business Management
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความสำคัญ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์
การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดทำสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า 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 การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนิน
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
ค่านิยมในการทำงานและการพักผ่อน การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานการบริการ การปลูกสำนึกและ
ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันกับ สัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 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 นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Marketing Innovation for Service Business
สถานการณ์ ด ้ า นธุ ร กิ จ บริ ก าร ความสามารถในการแข่ ง ขั น ผลกระทบที ่ เ กิ ด จากการ
เปลี ่ ย นแปลงเทคโนโลยี กระบวนการบริ ห ารงานทางด้ า นการตลาด นวั ต กรรมบริ ก าร นวั ต กรรม
กระบวนการ และกรณีศึกษาทางด้านนวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
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
ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล 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 การวางแผนสื่อดิจทิ ัล
สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ 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 เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่
ผู้ใช้ โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาได้ รวมไปถึงการน ำ
ทฤษฎีด้านการออกแบบกราฟิกมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับบริการดิจิทัล
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 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและให้คำแนะนำกับลูกค้า การจัดการและ
พัฒ นาความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้า การตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ล ูกค้า 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
ความสำคัญและแนวคิดของการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการข้อมูล ในระบบสารสนเทศ
ของหน่วยธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของฐานข้อมูล วิธีการออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลพร้อมทั้ง
การนำมาใช้ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างบูรณภาพของข้อมูล การป้องกันการเกิดภาวะพร้อม กัน
การรักษาความมั่นคง รวมถึงสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การสำรองข้อมูล และการกู้ ข้อมูลให้กลับสู่
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 ขั้นตอนการพัฒนาเว็ บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ
โครงสร้างของเว็บการใช้ งาน และการเชื่อมโยงงานกราฟิ กและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บ
เทคโนโลยี การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บสำหรับงานธุรกิจ
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 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(3-0-6)
Multimedia Technology for Business
ชนิดของข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ เสียง วิดีทัศน์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ทฤษฎี
การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การแจงหน่วยการปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่ จัดเก็บ ข้อมูลมัลติมีเดีย
เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมประยุกต์ ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การผลิตสื่อการสร้ าง
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
หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การ
ดำเนินงานและการจัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ โดย
คำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
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
วงจรการพัฒ นาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap การ
สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแอปพลิเคชัน ความสามารถและ
ข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง 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 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์
3(2-2-5)
Digital Tools for Marketing and Branding
บทบาทและผลกระทบของการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของ
การตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่ทำให้
การตลาดดิจิทัลไม่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทั ล ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ
การตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด การ
สร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 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 การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ
3(3-0-6)
Operations and Quality Management
แนวคิดและหลักการการจัดการดำเนินงาน การวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุมการ
ดำเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำลังการผลิต การ
เลือกทำเลที่ตั้ง 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
หลักของการจัดซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลยุทธ์และการดำเนินงานการจัดซื้อ
การจัดองค์กร วิธีการจัดซื้อ การกำหนดและการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การกำหนดปริมาณและ
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
บทบาทของการขนส่ ง ที ่ ม ี ต ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม องค์ ป ระกอบของระบบการขนส่ ง
วิวัฒนาการการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ
และการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่าง ๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและ
ตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ
ขนส่ง การพิจารณาความเหมาะสมต้นทุนค่าขนส่ง อัตราค่าระวางการให้บริการขนส่งในแต่ละรูปแบบการ
ขนส่ง เอกสารในการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง กฎระเบียบและมาตรฐาน
การขนส่ง การออกแบบการขนส่งในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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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 การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการ
คลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการวิเคราะห์
การไหลเวียนของสินค้า การออกแบบระบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า และการเลือกทำเลที่ตั้งของ
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 การนำเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import and Export
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดย
ครอบคลุมหัว ข้อต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศรูป แบบ
ต่าง ๆ การจ่ายชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนการประกันภัยสินค้าทาง
ทะเล รวมถึงศึกษาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก
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
แนวคิดและหลักการปรับ ปรุงสมรรถนะของซั พพลายเชน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี
การประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของซัพพลายเชนโดยรวม 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 และความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการ
สร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทางหรือวิธีการสร้างเครือข่าย ตลอดจนแนวโน้มในการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การ
เขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และการจัดเตรียมบทความวิจัยสำหรับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 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
สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
กำหนดกลยุทธ์ และโมดูลที่ 5 ซึ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำไปใช้สำหรับการออกแบบโครงงาน
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อ นฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ สหกิจ ศึกษา เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมเอกสาร คัดเลือกสถานประกอบการ กรอบเวลาใน
การฝึก การพัฒนาโครงงานและองค์ประกอบเนื้อหาของโครงงาน และการนำเสนอ พร้อมทั้งการปฏิบัติตน
ตามข้อกำหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน 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
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจบริการอย่างเป็น
ระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการประเมินค่าตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของ
“บลูม” (Bloom’s Taxonomy) เพือ่ บูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-5 โดยจัดทำ
ข้อเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงใน
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
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และธุรกิจบริการอย่างเป็น
ระบบในสถานประกอบการต่อเนื่องจากรายวิชา 0706473 อีกไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ เพื่อจัดทำโครงงาน
ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอแก่องค์กร
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
บริการอย่างเป็น ระบบในสถานประกอบการ มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1 - 5 พร้อมทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การ
กำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และนำเสนอแก่องค์กร
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

- 54 3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
1 นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์ อาจารย์

2

นายณฌา ขวัญมณี

อาจารย์

3

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวหรรษมน เพ็งหมาน

อาจารย์

5

นายอนุวัต สงสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาววรรณภรณ์ บริพันธ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.บ.
พบ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ศ.บ.
วท.บ.
D.B.A.
M.B.A.
วท.ม.
บธ.บ.
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สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาด
การตลาด
การเงิน
Marketing
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ
การจัดการ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Business Administration
Business Administration
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน

สถาบัน

ปี พ.ศ.

ม.บูรพา
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.กรุงเทพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ม.กรุงเทพ
ม.ราชภัฏสงขลา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.เกษตรศาสตร์
Universiti Utara Malaysia, Malaysia
University of Central Oklahoma, USA
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2558
2543
2550
2539
2530
2524
2558
2549
2543
2558
2554
2556
2543
2545
2537
2558
2541
2550
2539
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

7

นางสาวอรจันทร์ ศิริโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายอภินันท์ เอื้ออังกูร

อาจารย์
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คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

D.B.A.
บธ.ม.
อ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
บธ.บ.

Marketing
บริหารธุรกิจ
ภาษาฝรั่งเศส
Quality Management in Service Industry
Logistics
การขนส่งระหว่างประเทศ

The University of Newcastle, Australia
ม.อัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Wollongong, Australia
University of Wollongong, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2546
2539
2556
2550
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
ใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ
ดำเนิน การได้ เ พื่ อ ให้ผ ู้เ รีย นได้ร ับ ประโยชน์ส ูงสุด แต่ต้องมีอ าจารย์ ประจำหลั กสูตรร่ว มรับผิ ด ชอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตตลอดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิตสุภา สาคร

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

2

นายธีรศักดิ์ จินดาบถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กต.ด.
บธ.ม
บธ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

การจัดการโลจิสติกส์ ม.บูรพา
และโซ่อุปทาน
การจัดการขนส่ง
ม.บูรพา
และโลจิสติกส์
เทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
การตลาด
ม.ธรรมศาสตร์
การตลาด
ม.เกษตรศาสตร์
การตลาด
ม.สงขลานครินทร์

2562

Computer Science Universiti Sains
Malaysia,
Malaysia
การจัดการเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
สารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
ม.รามคำแหง
วิทยาศาสตร์และ
ม.สงขลานครินทร์
เทคโนโลยี

2557

2552
2550
2550
2546
2544

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

3

นางสาวน้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
บธ.ม.
วท.บ.

2549
2544
2537
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การให้นิสิตได้ฝึกภาคสนามเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริ งในองค์กรการค้ าสมัยใหม่และธุรกิจบริ การ โดยนิส ิตจะได้เข้า ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามในองค์กรที่มีความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามลำดับกิจกรรมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามโมดูลบูรณาการสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1,
2 และ 3 และสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 แสดงออกถึงการมีทั ก ษะในการใช้ภ าษาและการสื่ อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานในองค์กร
4.1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในการ
เป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.4 สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
4.1.5 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ กระบวนการนำไปใช้งาน รวมถึง
คุณค่าและข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้น
4.1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรร
เครื่องมือการจัดการ ที่เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว
4.1.7 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4.1.8 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒ นานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
4.1.9 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
4.1.10 สามารถทำงานเป็นทีม และแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.1.11 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมนำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4.1.12 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการ
พูดการเขียน และการนำเสนอ 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 จำนวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
รายวิชาสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนรายวิชาสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ และรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการ
วิจัย ทั้งนี้นิสิตมีทางเลือกในการพัฒนาโจทย์การวิจัยจาก 2 แหล่งที่สำคัญ 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 เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5.2.4 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ี่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ
5.2.5 แสดงสมรรถนะด้ านการมี ความคิด เชิง สร้า งสรรค์ เพื่อ พัฒ นานวั ตกรรมด้ านการค้ า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
5.2.6 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูด
การเขียน และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ
5.4 จำนวนหน่วยกิต
5.4.1 รายวิชาสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย จำนวน 3 หน่วยกิต
5.4.2 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต
5.4.3 รายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการวิจัย หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติและ
โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อพัฒนาโครงร่าง และขออนุมัติตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตรก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล และจัดทำ
บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ โดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ดูแล และกำกับติดตามให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมิน ผลด้านการวิจัยของนิส ิต กรรมการบริห ารหลักสูตรร่วมกันจัดทำ มคอ.3 ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องคือ สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ และการ
ปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล รวมทั้งชี้แจงให้นิสิต
รับทราบในตอนต้นของภาคเรี ยนที่นิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้เกณฑ์ในการประเมินเพื่อจำแนก
ค่าระดับขั้น (เกรด A-F) ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ พิจารณาจากการสอบโครงร่าง ซึ่งมี
องค์ประกอบเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย และ
การอ้างอิงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งทักษะการนำเสนอ และตอบข้อซักถามของกรรมการเพื่ออนุมัติโครงร่าง ก่อน
การลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจในภาคเรียนถัดไป ซึ่งจำแนกคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรกเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ กลุ่มที่สองเป็น
บทความวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และกลุ่มที่สามซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินเพื่อจำแนกค่าระดับขั้น (เกรด A-F) ของรายวิชาดังกล่าว ใช้เกณฑ์อิงกลุ่มที่ระบุไว้ใน มคอ.3
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. เห็ น คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ มี ในสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ - การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในวิ ช าชี พ มี ท ั ก ษะสั ง คมและชี วิ ต ต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นถึ งโทษในการ
(Social and Life Balance)
ประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรม
- การจั ด กิ จ กรรม/โครงการเสริ ม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ต ล อ ด ช ี ว ิ ต ( Lifelong learning
skills) ตามบริบทของหลักสูตร
- การศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
ในสถานประกอบการ
- ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิ บัติ
ด้ า นการค้ า สมั ย ใหม่ แ ละบริ ก าร
สถานประกอบการ ช ี ้ แ จงหรื อ
ปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบถึง
กฎระเบี ย บ และแนวทางการ
ประพฤติ ต น เสมื อ นเป็ น ส่ ว นหนึ่ง
ของสมาชิกองค์กร
2. มี ค วามรู ้ เ ชิ ง บู ร ณาการ ทั ้ ง ด้ า น ในสถานศึกษา
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล สั ง คมศาสตร์ และ - ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 มี
การบริ ห ารธุร กิ จ ทั ้ ง ภาคทฤษฎี และ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ภาคปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติงานได้จริงใน กรณี ศ ึ ก ษา (Case study) และใน
องค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 มีการจัดการ
(Entrepreneurial Mindset)
เรี ย นการสอนในรู ป แบบโครงงาน
(Project-based)
- มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
ก า ร ก ั บ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ( Work
Integrated Learning : WIL) โดย
แบ่งตามโมดูล
ในสถานประกอบการ
- การแต่งตั้งพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา
กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และ
การให้ ข ้ อ เสนอแนะการจั ด ทำ
โครงงาน

รายวิชา
- รายวิ ช าธุ ร กิ จ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- รายวิชาจิตวิทยาบริการและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

- รายวิ ช าเครื ่ อ งมื อ สำหรั บ
การจัดการธุรกิจร่วมสมัย
- รายวิช าการจัด การเชิ ง กล
ยุทธ์
- กลุ ่ ม วิ ช าการจั ด การโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานสำหรับ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
- กลุ่มวิช าประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ
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3. มี ทักษะความรู้ทางดิจ ิทัล (Digital
Literacy) ในการสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นบริ บ ทของธุ ร กิ จ
การค้าสมัยใหม่และบริการ

4. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความคิด
สร้ า งสรรค์ ในการสร้ า งนวั ต กรรม
บริการ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม
มี ท ั ก ษะด้ า นนวั ต กรรม (Innovation
Skills)

5. มีทักษะการวิจัย (Research Skills)
เข้าใจปัญหาขององค์กรและสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการค้นหาคำตอบ
สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ในสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Active learning โดยการฝึกปฏิบัติ
ในการใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป สื่ อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
จากการศึกษาดูงาน (Field trips)
ในสถานประกอบการ
- พี่เลี้ยงมอบหมายงานให้นิส ิ ต ใช้
โ ปรแกรม สำเร็ จ รู ป สื ่ อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล กับการปฏิบัติงาน
จริง
ในสถานศึกษา
- มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
Crystal based learning โ ดยเน้ น
ให้นิส ิตถอดบทเรียนผ่านโครงงาน
และการวิจัย
- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
จากการศึกษาดูงาน (Field trips)
ในสถานประกอบการ
- มุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ (WorkBased Learning : WBL) เ พื่ อ
สนั บ สนุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า บริ ก าร และ
กระบวนการทำงานขององค์กร

รายวิชา
- กลุ่มวิช านวัตกรรมบริการ
และการสื่อสารสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
- กลุ่มวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่

ในสถานศึกษา
- เน้นการเรียนการสอนในรูป แบบ
Problem-Based โดยการค้ น หา
โจทย์ ก ารวิ จ ั ย จากองค์ ก รที ่ ไ ด้ ฝึ ก
ปฏิบัติ หรือจากชุมชนท้องถิ่น
- จัดกิจกรรม/โครงการถอดบทเรียน
เพื ่ อ เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น โดยรุ ่ น พี ่ ท ี ่ มี
ประสบการณ์ ด ้ า นการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุ มวิช าการ

- รายวิชาสถิติและโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
- รายวิ ช าระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จั ย
สำหรับธุรกิจ
- รายวิชาการปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ

- รายวิชาการจัดการ
นวัตกรรมสำหรับธุรกิ จ และ
บริการ
- กลุ่มวิช าการจัด การตลาด
สำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
การตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลด้านการ
วิจัย
ในสถานประกอบการ
- พี ่ เ ลี ้ ย งคอยให้ ค ำแนะนำ หรื อ
ข้ อ เสนอแนะในการกำหนดโจทย์
วิจัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ย วกั บ
การออกแบบการวิ จ ั ย เพื ่ อ ให้
ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้จริงในองค์กร

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชา

- 63 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม
1.1 แสดงออกถึ ง การมี ท ั ก ษะในการใช้ ภ าษาและการ
สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานในองค์กร
1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น คำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัต ิงานภายใต้หลักคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ประพฤติ ตนอยู ในกรอบศีล ธรรมอัน ดี เ ปนที่ยอมรับ
และนับถือโดยบุคคล ชุมชน และสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ในการเป็ น นั ก บริ ห ารจั ด การ
ที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) สร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลาและการแต่ ง กายให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้แก่นิสิต
3) การใช้กรณีศึกษาให้นิสิตสะท้อนความคิดด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
4) การเรียนรู้จากต้นแบบ ได้แก่ บุคคลตัวอย่าง อาจารย์
ผู้สอน เพื่อน และวิทยากร
ในสถานประกอบการ
1) การชี้แจงหรือปฐมนิเทศเพื่อให้รับทราบถึงกฎระเบียบ
และแนวทางการประพฤติตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
องค์กร

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) อาจารย์ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิต
ในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมถึงการทุจริตการสอบ
2) อาจารย์ประเมินความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) นิสิตประเมินพฤติกรรมด้วยการรายงานตัวเอง
ทั้งผ่านการสะท้อนคิดก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังการเรียน
ในสถานประกอบการ
1) พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนิ ส ิ ต จากการ
ปฏิบัติงาน
2) พี่เลี้ยง ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ
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2. ด้านความรู้
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือ
ทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
ได้อย่างถูกต้อง
2.1 สามารถอธิ บ าย สรุ ป องค์ ค วามรู ้ และติ ด ตาม
ความก้าวหน้ า ของวิ ทยาการด้ านการค้ าสมั ย ใหม่ และธุ ร กิ จ
บริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
2.2 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ
กระบวนการนำไปใช้ ง าน รวมถึ ง คุ ณ ค่ า และข้ อ จำกั ด ของ
เครื่องมือเหล่านั้น
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่
สามารถประยุกต์ใ ช้องค์ค วามรู้แ ละเครื่องมือทางด้า นการ
จั ด การให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้อ มขององค์ก รการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ
2.3 สามารถอธิ บายกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ โดยเน้น
การบูรณาการระหว่างความรู ้ เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

2.4 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากการเปลี ่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรรเครื่องมือการจัดการ ที่
เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรูปแบบ
Active Learning, Case Study และ Project-Based
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสู่การประยุกต์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ห ลากหลายในชั้นเรียน
การศึกษาดูงาน และสื่อออนไลน์
4) จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการปฏิบัติ (Work
Integrated Learning: WIL) โดยแบ่งตามโมดูล
ในสถานประกอบการ
1) มีส่วนร่วมกับหลักสูตรในการออกแบบกิจกรรม การวัด
และประเมินผล และจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based
2) การเรียนรู้ในสถานประกอบการจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ร่วมมือกับหลักสูตรโดยกำหนดให้นิสิตไปเรียนรู้งานกับ
บุคคลที่มี ความสามารถเฉพาะทาง (Job shadowing) ของ
สถานประกอบการ
4) การแต่งตั้งพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา กำกับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน และการให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงงาน

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) อาจารย์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
2) นิสิตประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้ของ
นิ ส ิ ต จากรายงาน โครงงาน และงานอื ่ น ๆ ที่
มอบหมาย
ในสถานประกอบการ
1) อาจารย์นิเทศ และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
2) พี่เลี้ยง ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่
และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาคำตอบและ
แก้ไขปัญหา
3.1 วิเคราะห์ปัญหาของการบริห ารจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย เพื่อ
ค้นหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และสถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัย ด้านการค้าสมัยใหม่และ
บริการ
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการ
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นสถานประกอบการ และนำเสนอความคิ ด
สร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
3.4 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) จั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ม ุ ่ ง เน้ น ให้ น ิ ส ิ ต สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือทางด้านการจัดการ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้น
การเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based เพื่อค้นหาโจทย์
การวิจัยจากองค์กรที่ได้ฝึกปฏิบัติ หรือจากชุมชนท้องถิ่น
2) จัดกิจกรรม/โครงการถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้ ร่ว มกัน
โดยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ด้านฝึกภาคปฏิบัติ ด้านการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัล
ด้านการวิจัย
3) จัดการเรีย นการสอนที ่ม ุ่ งเน้ นผลลั พ ธ์ ก ารเรี ยนรู ้ ใ น
ลักษณะเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ (PreCourse Experience) การเรียนรู้ภ าคปฏิบัติ (Work-Based
Learning: WBL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ในสถานประกอบการ
1) พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการกำหนด
โจทย์วิจัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย
เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กร
2) ร่วมมือกับหลักสูตรโดยกำหนดให้นิสิตไปเรียนรู้งานกับ
บุคคลที่มี ความสามารถเฉพาะทาง (Job shadowing) ของ
สถานประกอบการ

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) อาจารย์ประเมินทักษะทางปัญญาจากข้อสอบ
เชิงวิเคราะห์ในรายวิชาต่าง ๆ การทดสอบ ความคิด
สร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบโครงงาน รายงานเชิ ง
วิเคราะห์เพื่อรายงานผลจากการฝึกภาคปฏิบัติ และ
กระบวนการออกแบบงานวิจัย
2) อาจารย์ประเมินจากการนำเสนอรายงานการ
ปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย
3) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ ของ
อาจารย์ผู้สอน
ในสถานประกอบการ
1) อาจารย์นิเทศ พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุ
วัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลายทาง
ความคิด การสร้า งแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated)
และการบริหารจัดการตนเอง (Self-management) ได้อย่าง
เหมาะสม
4.1 สามารถปรั บ ตั ว และประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม หรือมีความ
แตกต่ า งและหลากหลายทางความคิ ด ร่ ว มแก้ ป ั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.2 สามารถทำงานเป็นทีม และแสดงบทบาทที่เหมาะสม
ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมนําไปสู่การปรับกระบวน
ทัศน์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) จัดการเรียนรู้รายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน แบบมีส่วนร่วม
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Participative Learning through Action) เน้ น
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม และการปฏิบัติงานที่มีการออกแบบภาระ
งานตามสภาพจริ ง เพื ่ อ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการกลุ่ ม
ความสั ม พั นธ์ระหว่ างบุค คล ฝึ ก ความรั บผิด ชอบ และการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกภาคปฏิบัติ
และสหกิจศึ กษา การสัมมนา และการเข้าร่ว มกิจกรรมทาง
วิชาการ การร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนอกชั้นเรียน
ในสถานประกอบการ
1) การชี้แจงหรือปฐมนิเทศเพื่อให้รับทราบถึงกฎระเบียบ
และแนวทางการประพฤติตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
องค์กร
2) การหมุนเวียนงานให้นิสิตได้เรียนรู้หลากหลายตำแหน่ง
เพื่อให้สามารถปรับตัว และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) อาจารย์ ผ ู ้ ส อนประเมิ น จากการสั ง เกต
พฤติกรรม ความสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงออกของนิสิตขณะทำกิจกรรมกลุ่ม ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะการ
นำเสนอผลงาน
2) นิ ส ิ ต ประเมิ น ตนเอง โดยพิ จ ารณาข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากอาจารย์ เพื่อนำไปปรับปรุงตนเอง
ในสถานประกอบการ
1) พี่เลี้ยงประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของนิสิต พร้อมทั้งรายงานให้หลักสูตรทราบ
2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ
5.1 แสดงสมรรถนะในการสื ่ อ สาร การวิ เ คราะห์ การ
สังเคราะห์ สรุป ประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน และการ
นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
5.3 สามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือต่างประเทศ) และ
ช่ อ งทางในการสื่ อ สารได้ เหมาะสมกั บ ผู้ ม ีส ่ว นได้ส ่ ว นเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพู ด การฟั ง การเขี ย นในระหว่ า งผู ้ เ รี ย น ผู ้ ส อน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2) จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ั ต ิ ใ นการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูป และการสื่อสาร
แบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนำเสนองาน
และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
3) จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการสัมมนา และ
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการ การร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ในสถานประกอบการ
1) พี่เลี้ยงมอบหมายงานให้นิสิตใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัล กับการปฏิบัติงานจริง
2) กำหนดให้ น ิ ส ิ ต นำเสนอแบบบั น ทึ ก การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
รายงานเชิงวิเคราะห์ และโครงงาน เพื่อรับข้อเสนอแนะ ก่อน
นำเสนอหลักสูตร
3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกภาคปฏิบัติ
และสหกิจศึกษา ภายใต้กำกับดูแลและให้คำปรึกษาจากพี่เลี้ยง
หรือบุคคลที่สถานประกอบการมอบหมาย

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1) อาจารย์ประเมิน จากการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย รายงานเชิ ง วิ เ คราะห์ โครงการ และ
งานวิจัย
2) นิสิตประเมินตนเองก่อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม และการนำข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ไป
พัฒนาตนเอง
ในสถานประกอบการ
1) พี ่ เ ลี ้ ย ง ประเมิ น จากการสมรรถนะในการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกฑณ์ที่ หลักสูตรกำหนด พร้อมทั้ง
รายงานให้หลักสูตรทราบ
2) นิสิตประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับของพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นำเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มวิชาเลือก
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู้
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่น
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

1.1

1.2

2.1

























2.2

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

0000137 ภาษารัสเซียสำหรับชีวิตประจำวัน
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้
0000181 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
0000182 ผู้หญิงกับบทบาทในสังคม
0000183 ชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน
0000184 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
0000185 พลังคนรุ่นใหม่ใจสะอาด
0000186 อัตลักษณ์ทักษิณและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
0000191 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1.2



















2.1









3.2




3.3




























3.1













































1.1















2.2






























4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1



4.2





























4.3




















4.4














5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
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รายวิชา

0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจกั ษ์
0000268 การเมืองการปกครองไทย
0000271 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
0000281 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
0000282 เทคนิคการตกแต่งภาพและการตัดต่อวิดีโอ
0000283 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
0000284 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1





2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1.2

2.1












3.1











2.2








3.2







3.3





4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1






4.2






4.3






4.4







5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1 แสดงพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม
1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภ าษาและการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่
เหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานในองค์กร
1.2 รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีเป็นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชน และสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในการเป็นนัก
บริหารจัดการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านความรู้
PLO 3 อธิบายถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการสำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการได้อย่างถูกต้อง
2.1 สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจบริการได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
2.2 สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือทางการจัดการ กระบวนการนำไปใช้งาน รวมถึงคุณค่าและ
ข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านั้น
PLO 4 แสดงสมรรถนะในการเป็นนักบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
2.3 สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างความรู้ เทคโนโลยี
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.4 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรรเครื่องมือการ
จัดการ ที่เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว
3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 5 วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่และการบริการ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหา
คำตอบและแก้ไขปัญหา
3.1 วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง และออกแบบ
การวิจัย เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ
PLO 6 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
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3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.4 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการค้าสมัยใหม่และ
บริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 7 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม และบุคคลที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิด การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivated) และการบริหารจัดการตนเอง
(Self-management) ได้อย่างเหมาะสม
4.1 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มี สภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม
หรือมีความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.2 สามารถทำงานเป็นทีม และแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมนําไปสู่
การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 8 ออกแบบและประเมินกระบวนการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ
5.1 แสดงสมรรถนะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน
และการนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
5.3 สามารถใช้ภาษา (ไทยและ/หรือต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวิชาชีพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ

PLO 6
3.3 3.4

PLO 7
4.1 4.2 4.3

PLO 8
5.1 5.2 5.3

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
(โมดูล 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่)
0706111 หลักการจัดการ
0706112 หลักการตลาด
0706113 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
0706114 หลักการบัญชีและการเงิน
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)
0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กรยุคใหม่
0706212 หลักเศรษฐศาสตร์
0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL)
หมวดวิชาเอกบังคับ
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ)
0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

PLO 1
1.1 1.2

PLO 2
1.3 1.4

PLO 3
2.1 2.2

PLO 4
2.3 2.4

PLO 5
3.1 3.2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
PLO 1
1.1 1.2
 
 
 

0706224 เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (WIL)
0706321 สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจยั
0706322 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกำหนดกลยุทธ์)
0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

0706325 การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจและบริการ

0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์

หมวดวิชาเอกเลือก
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
กลุ่มวิชาการจัดการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706431 การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง

0706432 การจัดการการขายสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706433 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706434 การสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

0706437 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ

4.3




5.1




PLO 8
5.2




5.3




PLO 2
1.3 1.4
 
 
 

PLO 3
2.1 2.2
 
 
 

PLO 4
2.3 2.4
 
 
 

PLO 5
3.1 3.2
 
 
 

PLO 6
3.3 3.4
 
 
 

4.1




PLO 7
4.2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
PLO 1
1.1 1.2
 
 
 
 
 
 

0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
0706442 นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทลั
0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
0706445 การออกแบบบริการดิจทิ ัล
0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี
กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ

0706453 เทคโนโลยีมลั ติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

0706456 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706461 การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ

0706462 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

0706463 การจัดการขนส่ง

0706464 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

0706465 การนำเข้าและส่งออก


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ

4.3







5.1







PLO 8
5.2







5.3







PLO 2
1.3 1.4
 
 
 
 
 
 

PLO 3
2.1 2.2
 
 
 
 
 
 

PLO 4
2.3 2.4
 
 
 
 
 
 

PLO 5
3.1 3.2
 
 
 
 
 
 

PLO 6
3.3 3.4
 
 
 
 
 
 

4.1







PLO 7
4.2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน
0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
0706473 การเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิดา้ นการค้าสมัยใหม่และบริการ 2
(WIL)
0706474 การเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิดา้ นการค้าสมัยใหม่และบริการ 3
(WIL)
0706475 สหกิจศึกษา (WIL)
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์ฯ

PLO 1
1.1 1.2
 

PLO 2
1.3 1.4
 

PLO 3
2.1 2.2
 

PLO 4
2.3 2.4
 

PLO 5
3.1 3.2
 

PLO 6
3.3 3.4
 

PLO 7
4.1 4.2 4.3
  

PLO 8
5.1 5.2 5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น
โดยเป็นไปตามข้อ บังคับ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5
(ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ระดับหลักสูตร
2.1.1 อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา เสนอต่ออนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินรายละเอียดรายวิชาและความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นธรรม และมีมาตรฐาน
รวมถึงความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ตรวจสอบการให้คะแนนรายงาน โครงงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความเหมาะสมของการให้คะแนน (เกรด) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และเขียนผลการ
ดำเนินการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและรูปแบบกิจกรรมใน มคอ. 5
2.1.2 อาจารย์นิเทศ ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ
และสหกิจศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.4
พร้อมทั้งสัมภาษณ์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และรายงานข้อมูลต่ออนุกรรมการประกันคุณภาพหลั กสูตร
เพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และเขียนผลการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
และรูปแบบกิจกรรมใน มคอ. 6
2.1.3 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ประชุมเพื่อสรุปข้อมูล การดำเนินงานในภาพรวมของ
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งอาจารย์ผู้สอน นิสิต
ศิษย์เก่า และตัวแทนสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิตและพี่เลี้ยงที่ดูแลนิสิตซึ่งออกฝึ กภาคปฏิบัติ โดยนำ
ข้อมูลดังกล่าว ไปออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทาง PDCA โดยมี
เป้าหมายคือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และเตรียมจัดทำรายงานคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ
2.2 ระดับคณะ
อนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ ทวนสอบความเหมาะสม
ของการให้คะแนน (เกรด) ของแต่ละรายวิชา และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์
การให้ผลคะแนน เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงได้และรับทราบตามระบบที่คณะกำหนด
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่าน และมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ฉ)

- 79 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

4. การอุทธรณ์ของนิสติ
หลักสูตรมีระบบการยื่นคำร้อง เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ในระดับต่าง ๆ
ตั้งแต่ระดับรายวิชาที่สามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ และนิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิชาการ หรืออื่น ๆ มายังคณะได้โดยตรง โดยสามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อ ทั้งนี้ การดำเนินการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย
(1) การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
(2) เทคนิคการสอนผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
(3) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ
ระดับคณะ
กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศ (หลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่) ในระดับคณะ
ประกอบด้วย
(1) ชี้แจงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะให้อาจารย์รับทราบ
(2) อบรมเชิงปฏิบัติการในด้านวิธีการสอน การใช้สื่อ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การ
วิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน การประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุง
(3) มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและติ ดตามการทำงานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาค
เรียน และมีส่วนในการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
(4) การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ คณะจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
(5) สนับสนุนงบประมาณสำหรับการผลิตผลงานวิจัย และสนับสนุนเงินค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระดับหลักสูตร
(1) ประชุมร่วมกัน ชี้แจงแผนการดำเนินงานของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาของหลักสูตรให้อาจารย์
ใหม่ทราบ และนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ
(2) มอบเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดหลั ก สู ตร ซึ ่ ง แสดงถึ ง ปรั ช ญา ความสำคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ นำไปศึกษาด้วย
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ซักถามหรือสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
(3) ชี้แจง แนะนำ และจัดหาตัวอย่างเกี่ยวกับ การจัดทำรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรีย นรู้ (Outcome Based Education: OBE) การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(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 เพื่อนำการเรียนรู้มาถ่ายทอดในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งเพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัย
2.2.3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
ทักษะเชิงวิชาการ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสำนั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ กำหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA
2. บัณฑิต
2.1 มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ กำหนดให้ใช้ระบบ AUN-QA
2.2 มีการสำรวจการได้งานทำของผู้ส ำเร็จการศึกษาทุกปี และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิต
หลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ดำเนินการร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ และมีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
3. นิสิต
3.1 หลักสูตรมีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสม มีการประเมินปรับปรุงกระบวนการ
คั ด เลื อ กให้ ท ั น สมั ย และมี ก ารปฐมนิ เ ทศเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาที ่ ด ำเนิ น การร่ ว มกั บ คณะ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการเองโดยหลักสูตร
3.2 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนและการปรับตัวในการใช้ชีวิต สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ โดยคณะกำหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้ตามเวลาที่ระบุ หรือใช้ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ คณะมีสโมสรนิสิตประจำคณะ
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
3.3 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ดำเนินการโดยคณะ มหาวิทยาลัย และดำเนินการเองโดยหลั กสูตร ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับดังกล่าว มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
หลักสูตรกำหนดไว้ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามระบบ AUN-QA
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ๆ สามารถที่จะยื่น
คำร้องขออุทธรณ์ ให้มีการทบทวนค่าระดับขั้น การขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ตามประกาศของคณะ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลัง วางแผนร่วมกับคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับดูแลจำนวน
อาจารย์ให้มีสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในกระบวนการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ หลักสูตรจะต้องระบุคุณสมบัติ
ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ ภายใต้ระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานของ
หลักสูตรทุกภาคเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางการกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิต เพื่อให้นสิ ิต
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยเชิญมาเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
นำระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ตามเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ ใ นการบริ ห ารจัด การหลัก สูต รให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยอาศัยข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ทุกกลุ่ม และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จุดเน้นของหลักสูตร คือ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดและโครงสร้างสาระเนื้อห าหลักสูตรครอบคลุม
ครบถ้วนทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
ทั้งนี้ มีวิธีการเผยแพร่รายละเอียดหลักสูตรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในอนาคตและนิสิตปัจจุบันเข้าถึงได้ การ
ประเมินผลผู้เรียนมีขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย่างเป็น
ธรรม สอดคล้องเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนำข้อมูลย้อนกลับมาจากผู้สอน เพื่อใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนมีระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่นิสิตรับทราบ สามารถเข้าถึงได้ และมีข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการประเมินและการจัดการข้อร้องเรียนจากนิสิตที่เป็นระบบ

- 84 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.1.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติ และจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
6.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ
ของคณะไปตามแผนงาน และสามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตให้
มากที่สุด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน ซึ่งประกอบด้วย ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของคณะ
สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับ
คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ภาคปฏิบัติของนิสิต และการฝึกสหกิจศึกษา
6.2.2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัย มีห อสมุ ด กลางในการให้ บริ ก ารสื่ อ การเรีย นรู ้ ในห้ อ งสมุ ด โดย
สำนักหอสมุดได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือ ตำรา หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การค้าสมัยใหม่และบริการ ให้เหมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร
และดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และให้บริการสืบค้น
หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจั ย เพื่อสะดวกในการเรียนการสอนทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
มีการประเมินการให้บริการผ่านระบบออนไลน์และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
6.2.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ให้กับบุคลากรและนิสิต
ที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสำหรับผู้พิการโดยคำนึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม
และทันสมัย รวมทั้งการสร้างอาคารใหม่ ๆ เป็นไปตามหลักอารยะสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key performance indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ X
X
X
X
X
กำหนดใน มคอ.3 และ4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
X
X
X
X
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

X

X

X

X

X

X

X
X

5
9

5
10

5
10

5
11

5
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น ให้พิจารณาจากนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ของรายวิชา โดย
อาจใช้วิธีการประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สามารถทราบเบื้องต้นได้ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ จะนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม
การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้
ความเข้าใจตามเนื้อหารายวิชาที่กำหนดหรือไม่ เมื่อสิ้นภาคเรียนสาขาวิชาได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต
1.2.2 สาขาวิชารวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
หรือปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทำการสำรวจทุกปีการศึกษา ซึ่งอาจใช้
แบบสอบถาม หรื อ สำรวจร่ ว มกั บ การจั ด โครงการหรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร หรื อ การจั ด โครงการ
Stakeholder สัมพันธ์
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีก ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
คณะ และหลักสูตร ซึ่งการสำรวจอาจใช้แบบสอบถาม หรือสำรวจจากผู้เข้าร่วมโครงการ Stakeholder
สัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรจัดขึ้น
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดำเนิ น การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี ้ ( Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการประเมินหลักสูตรในภาพรวม จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรายละเอียดในข้อ 2 และข้อมูลที่
รวบรวมได้จากโครงการ Stakeholder สัมพันธ์ ซึ่งหลักสูตรจัดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำ
หน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยหลักสูตรนำประเด็นที่ยังสามารถ
ปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน มาทบทวนการดำเนินงาน และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ในรอบปีการศึกษาถัดไป

- 87 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2543
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2539
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
โกมลมณี เกตตะพันธ์. (2563). “องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมไทย
ทางภาคใต้,” ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11.
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อนุวัต สงสม และณฌา ขวัญมณี. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้ประกอบการการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสิทธิผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการ
เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4. (หน้า 679 - 685). วันที่ 5 มิถุนายน 2560. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์.
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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
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Noknoi, C. and Boripunt, W. (2 0 1 7 ) . “ 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
อำเภอเมือง 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 อำเภอเมืองสงขลา,”
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).
“การปรับตัวของเกษตรกรหลังราคายางพาราตกตํ่า : กรณีศึกษา ตําบลท่าประดู่ อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10. (หน้า 104 - 110). วันที่
27 - 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
เจษฎา กิตติบุญญาทิวากร, รุ้งไพลิน เยาว์ดํา, สุวพิชญ์ สังข์ชุม, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และเจษฎา นกน้อย.
(2561). “แนวโน้มการลาออกจากงานเพื่ อ ไปเป็ น ผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา พนักงานสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10. หน้า
(111 - 117). วัน ที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธ รรมราช :
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
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วารสารวิชาการระดับชาติ
กุลฐิตา หลงสะ, นิสารัตน์ ไหมเหล็ก, พิชญาภา ไกรนรา, ศราวุฒิ คำทอง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2561).
“ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในอำเภอเมือง
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 ยาหัว ดง, ศิริษา ปิ่นสุข และอรจันทร์ ศิริโ ชติ. (2562). แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย จังหวัดพัทลุง . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ 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 อาคารเฉลิ ม
พระเกียรติ. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
8. นายอภินันท์ เอื้ออังกูร
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
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วารสารวิชาการระดับชาติ
สุทธิพร บุญมาก, นวิทย์ เอมเอก, อภินันท์ เอื้ออังกูร และสานิตย์ ศรีชูเกียรติ. (2563). “การจัดการโซ่
อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลปลอดภัย : กรณีศึกษา ร้านคนจับปลา ประจวบคีรีขันธ์,” วารสาร
การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 9(1), 37 - 51.
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สานิตย์ ศรีชูเกียรติ, อภินันท์ เอื้ออังกูร, กาญจนาพร บุญญะมาลี และนันท์นภัส ฤทธิเดช. (2562).
“อิทธิพลของราคาสินค้าและอรรถประโยชน์ของการส่งเสริมการขายที่มีต่อการตัดสินใจเลือกการ
ส่ ง เสริ ม การขายระหว่ า งส่ ว นลดราคาและส่ ว นลดปริ ม าณ, ” วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 42(164), 61 - 76.
สานิตย์ ศรีชูเกียรติ, อภินันท์ เอื้ออังกูร, 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 ตู้ดำ, สุทธิพร บุญมาก, อภินันท์ เอื้ออังกูร และสานิตย์ ศรีชูเกียรติ. (2563).
การจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษาร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7. (หน้า 741 - 760). วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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ภาคผนวก ค
Learning Outcome (LO) Matrix
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
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Learning Outcome (LO) Matrix หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ เห็ น คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ มี ค ุ ณ ธรรม 1. คุณธรรม จริยธรรม
ชั้นปีที่ 1
สังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
จริ ย ธรรม และมี จรรยาบรรณในวิ ชาชี พ มี 1.1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษา - นิสิตประพฤติตนอยู่ ในกรอบศีลธรรมอันดี
ทั ก ษะสั ง คมและชี ว ิ ต (Social and Life และการสื ่ อ สาร มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี และ เป็ น ที ่ ย อมรั บ และนั บ ถื อ โดยบุ ค คล ชุ มชน
Balance)
บุ ค ลิ ก ภาพที ่ เ หมาะสมทั ้ ง ในการดำเนิ น และสังคม
ชี ว ิ ต ประจำวั น และการทำงานในองค์ ก ร
(WIL)
ชั้นปีที่ 2
1.2) รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี - นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อ ื ่ น คำนึ งถึ งประโยชน์ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อ ื ่ น คำนึ งถึ งประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3) ประพฤติตนอยู่ ในกรอบศีล ธรรมอั น ดี - นิ ส ิ ต สามารถทำงานเป็ น ที ม และแสดง
เป็ น ที ่ ย อมรั บ และนั บ ถื อ โดยบุ ค คล ชุ มชน บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วม
และสังคม
ทีมงาน
1.4) เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
องค์ ก ร ปฏิ บ ั ต ิ ต นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในการเป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึด
หลั ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1) สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ

ชั้นปีที่ 3
- นิสิตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ของ
องค์ ก ร ปฏิ บ ั ต ิ ต นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในการเป็นนักบริหารจัดการที่ดี ยึด
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)
พหุ ว ั ฒ นธรรม หรื อ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (WIL)
4.2) สามารถทำงานเป็ น ที ม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วม
ทีมงาน
4.3) รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมนําไปสู่การปรั บกระบวนทัศ น์ ใ นการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (WIL)

มคอ.2 ปริญญาตรี
LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
หลั ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
- นิ ส ิ ต แสดงออกถึ ง การมี ท ั ก ษะในการใช้
ภาษาและการสื ่ อ สาร มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ที่ดี
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และการทำงานในองค์กร
- นิสิตสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุ ว ั ฒ นธรรม หรื อ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ชั้นปีที่ 4
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมนําไปสู่การปรั บกระบวนทัศ น์ ใ นการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2. มี ค วามรู ้ ใ นศาสตร์ ด ้ า นการบริ ห ารและ
จัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง

มี ค วามรู ้ เ ชิ งบู ร ณาการ ทั ้ งด้ า นเทคโนโลยี
ดิจิทัล สังคมศาสตร์ และ การบริหารธุรกิจ
ทั ้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ต ิ พร้ อ ม
ปฏิบัติงานได้จริงในองค์กรการค้าสมัยใหม่
แ ล ะ ธ ุ ร ก ิ จ บ ร ิ ก า ร ( Entrepreneurial
Mindset)

2. ความรู้
2.1) สามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ และ
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของวิ ท ยาการด้ า น
การค้ า สมั ย ใหม่ แ ละธุ ร กิ จ บริ ก ารได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางและลึกซึ้ง
2.2) สามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือ
ทางการจั ด การ กระบวนการนำไปใช้ งาน

ชั้นปีที่ 1
- นิสิตสามารถอธิบาย สรุปองค์ความรู้ด้าน
การค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการได้
ชั้นปีที่ 2
- นิสิตติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการได้อย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)
รวมถึ ง คุ ณ ค่ า และข้ อ จำกั ด ของเครื ่ อ งมื อ
เหล่านั้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1) สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุ ว ั ฒ นธรรม หรื อ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (WIL)
4.2) สามารถทำงานเป็ น ที ม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วม
ทีมงาน
4.3) รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคมนําไปสู่การปรั บกระบวนทัศ น์ ใ นการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (WIL)

มคอ.2 ปริญญาตรี
LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
- นิสิตสามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือ
ทางการจั ด การ กระบวนการนำไปใช้ งาน
รวมถึ ง คุ ณ ค่ า และข้ อ จำกั ด ของเครื ่ อ งมื อ
เหล่านั้น
- นิ ส ิ ต สามารถทำงานเป็ น ที ม และแสดง
บทบาทที่เหมาะสม ทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ร่วม
ทีมงาน

ชั้นปีที่ 3
- นิสิตสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
พหุ ว ั ฒ นธรรม หรื อ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ชั้นปีที่ 4
- นิสิตรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
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3 . ม ี ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ ( Business
Competency) แ น ว ค ิ ด เ ช ิ ง บ ร ิ ห า ร
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)

คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

ความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อตอบโจทย์
ทางธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร
และสังคม มีทักษะด้านนวัตกรรม
(Innovation Skills)

มคอ.2 ปริญญาตรี

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
สังคมนําไปสู่การปรั บกระบวนทัศ น์ ใ นการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2. ความรู้
ชั้นปีที่ 1
2.3) สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่าน - นิ ส ิ ต สามารถอธิ บายกระบวนการเปลี่ยน
ทางธุ ร กิ จ โดยเน้ น การบู ร ณาการระหว่ า ง ผ่านทางธุรกิจ โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
ความรู ้ เทคโนโลยี และการสร้ า งสรรค์ ความรู ้ เทคโนโลยี และการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม (WIL)
นวัตกรรม
2.4) วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเลือกสรร
เครื่องมือการจัดการ ที่เหมาะสมกับการลด
ผลกระทบดังกล่าว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)

5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) แสดงสมรรถนะในการสื ่ อ สาร การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา
ทั้งการพูดการเขียน และการนำเสนอ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL)
5.3) สามารถใช้ ภ าษา (ไทยและ/หรื อ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้

ชั้นปีที่ 2
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี ่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางธุรกิจ
และเลื อ กสรรเครื ่ อ งมื อ การจั ด การ ที่
เหมาะสมกับการลดผลกระทบดังกล่าว
ชั้นปีที่ 3
-นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะในการสื่อสาร
การวิเ คราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน และการนำเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นิ ส ิ ต สามารถใช้ ภ าษา (ไทยและ/หรื อ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มคอ.2 ปริญญาตรี

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ (WIL)
ในและนอกวิชาชีพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)

ชั้นปีที่ 4
- นิ ส ิ ต สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็ บ รวบรว มข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
4. มี ค วามคิ ด เชิ ง ระบบ ผ่ า นกระบวนการ มีทักษะการวิจัย (Research
เรียนรู้จากการทำโครงงานและการวิจัย เพื่อ Skills) เข้าใจปัญหาขององค์กรและสามารถ
บูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ ใช้ ก ระบวนการวิ จ ั ย ในการค้ น หาคำตอบ
สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือสร้างคุณค่า
เพิ่มให้แก่องค์กร

3. ทักษะทางปัญญา
3.1) วิเคราะห์ปัญหาของการบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ แ ละธุ ร กิ จ บริ ก ารที่
เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหา
คำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3.2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ต ิ ที่
เหมาะสมกั บ โจทย์ ก ารวิ จ ั ย ด้ า นการค้ า
สมัยใหม่และบริการ
3.3) วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง
(WIL)
3.4) แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (WIL)

ชั้นปีที่ 2
- นิ ส ิ ต สามารถแสดงสมรรถนะด้ า นการมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ชั้นปีที่ 3
- นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาของการบริหาร
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวข้อง และออกแบบการวิจัย เพื่อค้นหา
คำตอบสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- นิ ส ิ ต เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื บ ค้ น
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เลื อ กใช้ ก ระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
สถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ
- นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ที่สอดคล้องกับสภาพ
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)

5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) แสดงสมรรถนะในการสื ่ อ สาร การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหา
ทั้งการพูดการเขียน และการนำเสนอ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL)
5.3) สามารถใช้ ภ าษา (ไทยและ/หรื อ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ (WIL)

5. มีความสามารถในการปรับตัวและเลือกใช้ มีทักษะความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) 3. ทักษะทางปัญญา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ในการสืบค้นองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ใน 3.2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น แสวงหา
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บริบทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกใช้
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ต ิ ที่
เหมาะสมกั บ โจทย์ ก ารวิ จ ั ย ด้ า นการค้ า
สมัยใหม่และบริการ

มคอ.2 ปริญญาตรี
LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ชั้นปีที่ 3
- นิสิตสามารถแสดงสมรรถนะในการสื่อสาร
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา ทั้งการพูดการเขียน และการนำเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นิ ส ิ ต สามารถใช้ ภ าษา (ไทยและ/หรื อ
ต่างประเทศ) และช่องทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 4
- นิสิตสามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้
ทางด้ า นธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ แ ละบริ ก าร
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื ่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง (WIL)
- นิ ส ิ ต สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
ชั้นปีที่ 3
- นิ ส ิ ต เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื บ ค้ น
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เลื อ กใช้ ก ระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
สถิติที่เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (มคอ)
5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน (WIL)

มคอ.2 ปริญญาตรี
LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO)
ระบุชั้นปีของนักศึกษาที่ต้องบรรลุ
ชั้นปีที่ 4
- นิ ส ิ ต สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
Work Integrated Learning (WIL) Matrix
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มคอ.2 ปริญญาตรี

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL
พัฒนา

1

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
PLO 1
1.1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการใช้ภาษา
และการสื ่ อ สาร มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี และ
บุ ค ลิ ก ภาพที ่ เ หมาะสมทั ้ ง ในการดำเนิ น
ชีวิตประจำวัน และการทำงานในองค์กร

2

2. ด้านความรู้
PLO 4
2.3) สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางธุ ร กิ จ โดยเน้ น การบู ร ณาการระหว่ า ง
ความรู ้ เทคโนโลยี และการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม

ประเภทของ WIL/เครื่องมือของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ LO
กลยุทธ์ของ WIL (WIL Strategies)
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ ปีที่จดั
WIL
โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ  1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎี
 1) Problem-based
ปฏิบัติ
(Pre-course
Learning
ในรายวิชาต่อไปนี้
Experience/Practicum/Fieldwork)
 2) Case study
- 0706371 การบูรณาการผล
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน
 3) Project-based Learning
การเรียนรู้ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (Cooperative Education/Job
 4) Crystal-based Learning
(WIL)
Shadowing/New
 5) Work-based Learning
- 0706372 การเรียนรู้
Traineeship/Fieldwork/Internship)
 6) Community-based
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่  3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน
Learning
และบริการ 1 (WIL)
(Practicum/New Traineeship/Internship)
ภาคการศึกษาและชั้นปีทจี่ ัด WIL
- 0706373 การนำเสนอ
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
ประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึก จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork)
ภาคปฏิบตั ิ (WIL)
โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ  1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎี
 1) Problem-based
ปฏิบัติ
(Pre-course)
Learning
ในรายวิชาต่อไปนี้
Experience/Practicum/Fieldwork)
 2) Case study
- 0706171 การสร้าง
 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน
 3) Project-based Learning
ประสบการณ์ด้านการจัดการ
(Cooperative Education/Job
 4) Crystal-based Learning
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ shadowing/New
 5) Work-based Learning
(WIL)
Traineeship/Fieldwork/Internship)
 6) Community-based
- 0706172 การบูรณาการผล
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน
Learning
การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
(Practicum/New Traineeship/Internship)
ภาคการศึกษาและชั้นปีทจี่ ัด WIL
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork)

- 111 ข้อที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL
พัฒนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 6
3.3 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.4 แสดงสมรรถนะด้านการมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ทีส่ อดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ LO

กลยุทธ์ของ WIL (WIL Strategies)

โมดูลที่ 2 ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในรายวิชาต่อไปนี้
- 0706214 สภาพแวดล้อมและ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
- 0706224 เครื่องมือสำหรับการ
จัดการธุรกิจร่วมสมัย
โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ
ในรายวิชาต่อไปนี้
- 0706471 การปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ
- 0706472 เตรียมความพร้อม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3
- 0706475 สหกิจศึกษา

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎี
(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

มคอ.2 ปริญญาตรี
ประเภทของ WIL/เครื่องมือของ
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ ปีที่จดั
WIL
 1) Problem-based
Learning
 2) Case study
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

- 112 ข้อที่
4

5

มคอ.2 ปริญญาตรี

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุ ค คล โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิ
PLO 7
ในรายวิชาต่อไปนี้

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎี
(Pre-course
Experience/Practicum/Fieldwork)

ประเภทของ WIL/เครื่องมือของ
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ ปีที่จดั
WIL
 1) Problem-based
Learning
 2) Case study

4.1 สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ ให้
เข้ากับสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแบบพหุ
วั ฒนธร ร ม ห ร ื อม ี ค วา ม แ ตกต ่ า งและ
หลากหลายทางความคิด ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สั ง คมนำไปสู ่ ก ารปรั บ กระบวนทั ศ น์ ใ นการ
ทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 2) เรียนทฤษฎีแล้วฝึกงาน
(Cooperative Education/Job
Shadowing/New
Traineeship/Fieldwork/Internship)
 3) เรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงาน
(Practicum/New Traineeship/Internship)
 4) สลับการเรียนทฤษฎีกับการฝึกงานต่อเนื่อง
จากง่ายไปยาก (Sandwich Course/Fieldwork)

 3) Project-based Learning
 4) Crystal-based Learning
 5) Work-based Learning
 6) Community-based
Learning
ภาคการศึกษาและชั้นปีทจี่ ัด WIL
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

 1) ฝึกงานแล้วเรียนทฤษฎี
(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
ภาคการศึกษาและชั้นปีทจี่ ัด WIL
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL
พัฒนา

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 8
5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอข้ อ มู ล สารสนเทศ
อย่างถูกต้อง และรู้เท่าทัน
5. 3 ส า ม า ร ถใช้ ภ า ษา (ไ ทย แ ล ะ / หรื อ
ต่ า งประเทศ) และช่ อ งทางในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกวิชาชีพ

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ LO

- 0706372 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 1
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3
- 0706475 สหกิจศึกษา
โมดูลที่ 6 การบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ
ในรายวิชาต่อไปนี้
- 0706372 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 1
- 0706371 การนำเสนอ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลังฝึก
ภาคปฏิบตั ิ
- 0706471 การปฏิบัติการวิจัย
ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ของ WIL (WIL Strategies)

- 113 ข้อที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ที่ต้องใช้ WIL
พัฒนา

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ LO
- 0706473 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 2
- 0706474 การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการค้าสมัยใหม่
และบริการ 3
- 0706475 สหกิจศึกษา

กลยุทธ์ของ WIL (WIL Strategies)

มคอ.2 ปริญญาตรี
ประเภทของ WIL/เครื่องมือของ
WIL/ภาคการศึกษาและชัน้ ปีที่จดั
WIL
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มคอ.2 ปริญญาตรี

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
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program
in Modern Trade Business Management
2. ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
Bachelor of Business Administration (Modern Trade
Business Management)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
B.B.A. (Modern Trade Business Management)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เรียนรูค้ ู่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
ความสำคัญ
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบท
โลก ในด้านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกต่ำ มีกฎประชาคมใหม่ ๆ
เกิดขึ้น รูปแบบการค้าปลีกที่พัฒนาการเป็นการค้าสมัยใหม่ซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลายดังกล่าวมาแล้ว คือร้านสะดวกซื้อ ไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลีกในรูปแบบการขายส่ง และร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง
หรือสินค้าพิเศษ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
Bachelor of Business Administration Program in
Modern Trade and Service Innovation
2. ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)
Bachelor of Business Administration (Modern Trade and Service
Innovation)
บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ)
B.B.A. (Modern Trade and Service Innovation)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เรียนรู้คู่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการค้า
สมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ความสำคัญ
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ย นแปลง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรที่ต้ อง
ปรับตัวให้สามารถทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องผลิตบัณฑิตให้ สามารถทำงานได้
ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) และ

ปรับชื่อสาขาวิชาเอก โดยเน้นกิจกรรมหรือ
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และครอบคลุม
ธุรกิจบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าสมัยใหม่ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
ปรับชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร

คงเดิม
- ปรัชญาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตร
- ความสำคัญปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) และกลุ่ม
ธุรกิจที่เติบโตตาม New S Curve โดยมุ่งเน้นโล
จิสติกส์และภาคบริการ
- วัตถุประสงค์ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUNQA

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 116 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

บริ ห ารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การค้ าสมั ยใหม่ เพื ่ อให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจดังกล่าว และ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของ
กระบวนการทางธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การออกแบบหลักสูตรจึงมีเนื้อหารายวิชาที่เป็น
องค์ความรู้ร่วมสมัย เช่น การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ และ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
เปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะจากการฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง (Work-Based
Learning: WBL) ในสถานประกอบการภายใต้โครงการความร่วมมือ (MOU)
โดยเริ่มฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้ น จนถึงระดับ
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ตามลำดับ การออกแบบหลักสูตรดังกล่าว จะส่งผลให้
หลั ก สู ต รสามารถผลิ ต บั ณฑิ ตที ่ ม ี ความรู ้ ค วามสามารถทางธุ ร กิ จ การค้า
สมัยใหม่อย่างแท้จริง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพสูงใน
การปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับลัก ษณะงานด้า นการค้า สมั ย ใหม่
รวมทั้งเป็นบุคลากรที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นนักจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และแนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Intelligence)
2. คุณธรรม ริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในเชิงปฏิบัติการ (Practitioner) รองรับ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มุ ่ งผลิตบัณฑิตให้ มีท ั กษะการเรี ยนรู ้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (Lifelong
Learning Skill)
วัตถุประสงค์ หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ ว
บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง
3. มี ส มรรถนะทางธุ ร กิ จ (Business Competency) แนวคิ ด เชิ งบริ ห าร
(Managerial Intelligence) และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. มีความคิดเชิงระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำโครงงานและการ
วิจัย เพื่อบูรณาการความรู้กับการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ. มีความสามารถใน
การปรั บ ตั วและเลือ กใช้ เทคโนโลยี ท ี ่ เหมาะสมกับ การเปลี ่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

เหตุผลการปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 117 รายวิชาหลักสูตรเดิม
5. จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
93
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
48
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
33
วิชาบังคับ
18
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
12
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

0707111 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์กร จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
0707121 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย หลักการ และความสำคัญของการตลาด บทบาท
หน้ า ที ่ และผลกระทบที ่ ส ำคั ญ ของการตลาดต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

5. จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
89
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาแกน
24
หน่วยกิต
(โมดูล 1 ความรู้เกีย่ วกับองค์กรยุคใหม่)
(โมดูล 2 ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
(โมดูล 3 ความพร้อมในการใช้เครื่องมือการจัดการ)
(โมดูล 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกำหนดกลยุทธ์)
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
(โมดูล 5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
23
หน่วยกิต
(โมดูล 6 การบูรณาการสู่การปฏิบตั ิ)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
0706111 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและ
การควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์กร จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
0706112 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย หลักการ และความสำคัญของการตลาด บทบาท
หน้าที่ และผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม

ลดจำนวนหน่วยกิตลง เพื่อให้สะดวกกับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL
ปรับโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ โดย
จัดแบ่งเป็นโมดูลเพื่อบูรณาการความรู้แบบชุด
วิ ช า เป็ น การบู ร ณาการภาระงานของนิ สิ ต
ระหว่างรายวิชา ตามแนวทางของการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 118 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และจริยธรรมของนักการ
ตลาด
0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Programming in Business
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ การเลื อ กและฝึ ก ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และจริยธรรมของนักการตลาด

0707211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนกำลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์
การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0707212 พฤติกรรมองค์กรสำหรับการจัดการ
3(3-0-6)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Organizational Behavior for Modern Trade
Business Management
แนวคิดพื้นฐานเพื่อการศึกษาพฤติ กรรมองค์ กร ปัจจัยระดับ
บุคคล กลุ่มและทีมงาน ภาวะผู้นำและการจูงใจ ความขัดแย้งและการเจรจา
ต่ อ รอง การออกแบบโครงสร้ า งองค์ ก ร การออกแบบงาน การบริ ห าร
ความเครียด วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่

0706221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Programming in Business
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ การเลื อ กและฝึ ก ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ รวมทั้ งความเป็นพลเมืองดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
0706113 พฤติกรรมองค์กรและ
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organizational Behavior and Human Resource
Management
แนวคิดพื้นฐานเพื่อการศึก ษาพฤติกรรมองค์กร ปัจจัยระดับ
บุคคล กลุ่มและทีมงาน วัฒนธรรมองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
รวมทั ้ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน การ
ดึงดูด การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์

เหตุผลการปรับปรุง

- ปรับรหัสวิชา
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ม ี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

- ปรับรหัสวิชา
- ยุบรวมรายวิชา บูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชา
และปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหา
รายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 119 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0707221 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
0706214 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Modern Trade Business Management
การค้าสมัยใหม่ (WIL)
ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้ม
Environment and Modern Trade Business
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้ง
Management (WIL)
ของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า
สภาพแวดล้อมของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประกอบด้วย ประเภท
ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท
ของธุรกิจ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจ สินค้าและบริการ การเลือก
ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและ
ภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดของการจัดผัง
ร้านค้าแต่ละประเภท รวมถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิง
ธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติ โดยการเชิญ
บุคคลตัวอย่างและวิทยากรจากองค์กรธุรกิจ หรือการศึกษาดูงาน
0707222 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors
Consumer Behaviors Analysis
วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจซื ้ อ สิ น ค้ า
บูรพวิชา: 0706112 หลักการตลาด
กระบวนการซื ้ อ และปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจ การ
ความสำคั ญ ของพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคในการบริ ห ารการตลาด
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยน รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทัศนคติ และอิทธิพลทางสังคม
ต่ อ กระบวนการตัด สิน ใจซื ้ อ การวิ เ คราะห์พ ฤติก รรมผู้ บริโภคในแง่ของ
จิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยาเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนการ
ตลาด
0707223 การวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
ยกเลิก
Modern Trade Business Planning
ความสำคัญ องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ การ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด การ
จัดการและโครงสร้างองค์กร การดำเนินการทางการเงิน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- ป ร ั บ ช ื ่ อ ว ิ ช า ใ ห ้ ค ร อ บ ค ล ุ ม ป ร ะ เ ด็ น
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ปรับคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มการบูรณาการ
ความรู้-สำหรับเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออก
ฝึกภาคปฏิบัติ(Pre-course experience) และ
ประเด็นสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- เพิ ่ ม ชั ่ ว โมงปฏิบ ั ต ิก ารเพราะกำหนดให้เป็น
รายวิชา WIL
- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบูรพวิชา
- ปรับคำอธิบายรายวิชาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคตามบริ บ ทปั จ จุ บ ั น ผ่ า น
กรณีศึกษา

เนื ้ อ หาได้ ส อดแทรกไว้ ใ นรายวิ ชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
แล้ว

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 120 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0707224 การสื่อสารการตลาดสำหรับ
3(3-0-6)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Marketing Communication for Modern Trade
Business
แนวคิด และความสำคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0707225 การจัดการการขายสินค้าสำหรับ
3(3-0-6)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Sale Management for Modern Trade Business
หลักการ ความสำคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กรการ
กำหนดแผนกลยุทธ์ การกำหนดอาณาเขตการขาย การพยากรณ์การขาย
การควบคุม การตรวจสอบ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
0707231 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
การค้าสมัยใหม่
Information System for Modern Trade
Business Management
ระบบฐานข้ อ มู ล การจั ด การฐานข้ อ มู ล การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การนำระบบคอมพิวเตอร์
และซอฟแวร์มาประยุกต์กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0706434 การสื่อสารการตลาดสำหรับ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Marketing Communications for Modern Trade
Business
แนวคิด และความสำคัญของการสื่อสารการตลาดในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเชิ งบูรณาการ และการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706432 การจัดการการขายสินค้าสำหรับ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Sale Management for Modern Trade Business
หลักการและความสำคัญของการจัดการการขาย การจัดองค์กร
การกำหนดแผนกลยุทธ์ การกำหนดอาณาเขตการขาย การพยากรณ์การขาย
การควบคุม การตรวจสอบ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชา
การค้าสมัยใหม่
Information System for Modern Trade
Business Management
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการจัดการข้อมูลสารสเทศ ทั้งในรูป
เอกสารการประมวลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ
ตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 121 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0707241 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
0706321 สถิติและโปรแกรมสำเร็จ
3(2-2-5)
Business Statistics
รูปเพื่อการวิจัย
สถิติที่ใช้ในทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
Statistics and Software Packages for Research
ใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแปลความหมายค่าทางสถิติ และ
แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจด้วยวิธีการทางสถิติ
การนำเสนอผลการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการสุ่มตัวอย่างและ
กำหนดขนาดตั ว อย่ า งเพื ่ อ การวิ จ ั ยทางธุ ร กิ จ มาตราวั ด ข้ อ มู ล สถิ ต ิ เ ชิ ง
บรรยายที่สำคัญ สถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐานทางวิจัย
ธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ต ิ ข ั ้ น สู ง การใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป เพื ่ อ การ
วิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์และการจัดทำรายงานผลทางสถิติเพื่อการ
วิจัยทางธุรกิจ
0707242 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
0706212 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Microeconomics
Principles of Economics
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
หลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ซึ่งประกอบด้วย
และการประยุกต์ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนการ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิต ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รวมทั้ง ทฤษฎีการผลิต ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า รายได้ประชาชาติ นโยบาย
ตลาดปัจจัยการผลิตเบื้องต้น
การเงินและการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
0707243 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
ขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค การบริโภค
การออม การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ การนำเข้าและการส่งออก รายได้
ประชาชาติดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลง การเงินและการคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ วัฏจักรธุรกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช า และเพิ ่ ม ชั ่ ว โมง
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เพื ่ อ ฝึ ก การใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป
รองรับการทำวิจัยในชั้นปีที่ 4

ปรับรหัสวิชาและยุบรวมรายวิชา โดยบูรณาการ
เนื้อหาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 122 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0707244 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ การใช้ตัวแบบเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
การตลาด การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การเงิน และการบริหารงาน
บุคคล
0707251 การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
Fundamental Accounting
แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการ การ
วิเคราะห์รายการค้า การเลือกใช้ประเภทของสมุดรายวัน การบันทึกบัญชี
การแยกประเภทบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการ
ซื้อขายสินค้า และกิจการการผลิต รวมทั้งการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
0707352 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
บุรพวิชา : 0707251
ขอบเขต บทบาท หน้าที่ เป้าหมาย และความสำคัญของการ
จัดการการเงินขององค์กรธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุน การเลือกใช้เครื่องมือและตราสารใหม่ ๆ สำหรับการบริหาร
การเงิน
0707261 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในธุรกิจ การ
อ่ า นคู ่ ม ื อ และเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ รู ป แบบการเขี ย นจดหมาย
ประกาศ และการส่งข่าวสารเกี่ยวกับงานทางด้านธุรกิจ

ยกเลิก

เนื้อหาได้สอดแทรกอยู่ในรายวิ ชาการจัด การ
ดำเนินงาน รายวิชาการจัดการการจัดซื้อและ
สินค้าคงคลัง และรายวิชาการจัดการคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า

0706114 หลักการบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
Principles of Accounting and Finance
แนวคิ ด พื ้ น ฐานของกระบวนการทางการบั ญ ชี การจั ด ทำ
รายงานการเงิน สำหรับองค์กรการค้าสมัยใหม่และบริการ เทคนิคการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์โครงการลงทุน แหล่งที่มาและการใช้ไป
ของเงินทุน และการจัดการความเสี่ยง

- ปรับรหัสวิชา
- ยุบรวมรายวิชา บูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชา
และปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่โดยเพิ่มการบูร
ณาการความรู ้ เ ฉพาะส่ ว นที ่ น ำมาใช้ ใ นการ
บริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ
กับการบริหารธุรกิจ

0706211 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กรยุคใหม่
3(3-0-6)
Business English for Modern Organizations
ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในองค์กรยุคใหม่ การ
อ่ า นคู ่ ม ื อ และเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การเขี ย นจดหมาย รายงาน
ประกาศ การส่งข่าวสาร และการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการค้า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การใช้
ภาษาอั งกฤษสำหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ การค้า
สมัยใหม่และบริการ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 123 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0707321 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
Merchandise Management for Modern Trade
Business
การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้า
ตามประเภทของสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การ
จัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบาย และวิธีการตั้งราคาสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
0707322 การจัดการนวัตกรรมสำหรับ
3(3-0-6)
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Innovation Management for Modern Trade
Business
แนวคิดด้านทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์กร และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการจัดการ
นวัตกรรม นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตลอดจนบทบาทของ
ผู้บริหารในการเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับองค์กร ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
0707323 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Business Management
ความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท ความสำคั ญ กฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดย
ผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดทำสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิ ทาง
การค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้ากับผู้รับสิทธิทางการค้า

0706433 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Merchandise Management for Modern Trade
Business
การวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อสินค้า
ตามประเภทของสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การ
จัดสรรสินค้าสู่ร้านค้าปลีก รวมถึงนโยบาย และวิธีการตั้งราคาสำหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
0706325 การจัดการนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
และบริการ
Innovation Management for Business and
Services
ประเภทและตัวแบบ องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และบริการ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรม การแสวงหาและถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตร
เพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์
และการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม
0706436 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Business Management
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความสำคัญ กฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด การจัดการ การจัดหาเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การสร้างโอกาสทางธุรกิจโดย
ผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดทำสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทาง
การค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ระหว่างผู้ให้สิทธิกับผู้รับสิทธิทางการค้า

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

- ปรับรหัสวิชา
- ปรั บ ชื ่ อ วิ ช า และคำอธิ บ ายรายวิ ช าให้
ครอบคลุมธุรกิจบริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับองค์กร
การค้าสมัยใหม่ตามห่วงโซ่คุณค่า

ปรับรหัสวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0707324 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Customer Retention in Modern Trade
Business
หลักการ ความสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า
ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0707325 การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Store and Location Management
ความสำคั ญของทำเลที่ ตั ้ง การเลือ กทำเลที ่ ตั้ งสำหรั บธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การประมาณการความต้องการซื้อ การวางแผนการใช้พ้นื ที่
การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัดบรรยากาศภายใน
ร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
0707326 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
Purchasing and Inventory Management
หลั ก ของการจั ด ซื ้ อ สิ น ค้ า สำหรั บ ธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่
กลยุทธ์และการดำเนิ น งานการจัดซื้ อ การจัดองค์กร วิธีการจัดซื้ อ การ
กำหนดและการตรวจสอบคุณสมบัติ ของสิน ค้ า การกำหนดปริมาณและ
จังหวะเวลาในการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
0707327 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Modern Trade Business and Social
Responsibility
แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่

0706435 การรักษาลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Customer Retention in Modern Trade
Business
หลักการ ความสำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า
ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706431 การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Store and Location Management
ความสำคั ญของทำเลที่ ตั ้ ง การเลื อกทำเลที่ ตั ้งสำหรับ ธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ การประมาณการความต้องการซื้อ การวางแผนการใช้พ้นื ที่
การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัดบรรยากาศภายใน
ร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
0706462 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
Purchasing and Inventory Management
หลักของการจัดซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลยุทธ์
และการดำเนินงานการจัดซื้อการจัดองค์กร วิธีการจัดซื้อ การกำหนดและ
การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การกำหนดปริมาณและจังหวะเวลาใน
การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
0706222 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business and Social Responsibility
แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทาง
ธุ ร กิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ที ่ ม ี ต ่ อ สั ง คม ผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนและ
สังคม ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาว ความ
ยั่งยืนของการประกอบธุรกิจ และการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
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0707328 เครื่องมือสำหรับการจัดการ
3(3-0-6)
ธุรกิจร่วมสมัย
Tools for Contemporary Business Management
เครื ่ อ งมื อ ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ที ่ น ำมาใช้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ั น ซึ่ ง
สนับสนุนหน้าที่ของการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ความสามารถ
ในการแข่งขัน และความยั่งยืนให้กับองค์กร

0706224 เครื่องมือสำหรับการจัดการ
3(2-2-5)
ธุรกิจร่วมสมัย (WIL)
Tools for Contemporary Business Management
เครื ่ อ งมื อ ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ที ่ น ำมาใช้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ั น ซึ่ ง
สนับสนุนหน้าที่ของการประกอบธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และความยั ่ ง ยื น ให้ ก ั บ องค์ ก ร รวมถึ ง การบู ร ณาการและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนก่อนฝึก
ปฏิ บ ั ต ิ โดยการเชิ ญ บุ ค คลตั ว อย่ า งและวิ ท ยากรจากองค์ ก รธุ ร กิ จ หรื อ
การศึกษาดูงาน
0706454 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัว แบบทางธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การ
วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงานและการ
จัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ
โดยคำนึ งถึ งจริ ย ธรรมในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
ยกเลิก

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคำอธิบายรายวิชาโดยเพิม่ การบูรณาการ
ความรูส้ ำหรับเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนออก
ฝึกภาคปฏิบัติ(Pre-course experience)
- เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการเพราะกำหนดให้เป็น
รายวิชา WIL

0707331 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุร กิจ การประกอบ
ธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การ
วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงานและการ
จัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ
โดยคำนึ งถึ ง จริ ย ธรรมในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
0707341 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
การนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ด้านการผลิต ต้นทุน และกำไร โครงสร้างตลาด และการประเมิน
โครงการลงทุน

ปรับรหัสวิชา

เนื ้ อ หาได้ ส อดแทรกอยู ่ ใ นรายวิ ช าเครื ่ อ งมื อ
สำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และรายวิชาอื่น ๆ
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0707351 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบบัญชี การนำข้อมูลทางการ
บั ญ ชี ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นการวางแผน การควบคุ ม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร เทคนิคและแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล ตลอดจนประโยชน์และข้อจำกัดของการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
0707371 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
Business Law and Taxation
กฎหมายสำคัญที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด ตั้ งองค์ กรธุ รกิ จการค้า
สมัยใหม่ การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0707381 การจัดการดำเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
แนวคิดและหลักการการจัดการดำเนินงาน การวางแผน การ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารและการควบคุ ม การดำเนิ น งาน เทคนิ ค การพยากรณ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำลังการผลิต การเลือก
ทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ การวางแผนการผลิตรวม การ
จัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต และการจัดการ
โครงการ

ยกเลิก

เนื ้ อ หาได้ ส อดแทรกอยู ่ ใ นรายวิ ช าเครื ่ อ งมื อ
สำหรับการจัดการธุรกิจร่วมสมัย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และรายวิชาอื่น ๆ

0706213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
Business Law and Taxation
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการค้า การ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและการบริการ
0706461 การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ
3(3-0-6)
Operations and Quality Management
แนวคิดและหลักการการจัดการดำเนินงาน การวางแผน การ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารและการควบคุ ม การดำเนิ น งาน เทคนิ ค การพยากรณ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำลังการผลิต การเลือก
ทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ การวางแผนการผลิตรวม การ
จัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต และการจัดการ
โครงการ

- ปรับรหัสวิชา
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ
บริการ
- ปรับรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมการจัดการ
คุณภาพ
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0707391 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
การค้าสมัยใหม่และบริการ 1 (WIL)
Work-Based Learning in Modern Trade
Work-Based Learning in Modern Trade and
Business Management I
Service I
ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
บุรพวิชา : 0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น
การฝึกภาคปฏิบัติ
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้า เพื่อทำการ
บุรพวิชา : 0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้ก่อน
ปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการทำงานของนิสิต ด้านการจัดวางสินค้า การ
การฝึกภาคปฏิบัติ
ตรวจสอบจำนวนสินค้า การรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของ
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ร้ า นค้ า และการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ท ี ่ ปรึ กษา และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
โดยมุ ่ ง เน้ น การสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข อง “บลู ม ”
(Bloom’s Taxonomy) เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจาก
โมดูลที่ 1-4 และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร ภายใต้
การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
นำเสนอในรายวิชา 0706373
0707421 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
0706326 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
Strategic Management
หลั ก การ กระบวนการในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ วิ เ คราะห์
หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร การกำหนดทิศทางขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร การกำหนดทิศทางขององค์กร
การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และระดับหน้าที่ การนำ กล การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ และจริยธรรมในการจัดการ ยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกรณีศึกษา
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบูรพวิชา
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้น
การเรียนรู้ผา่ นกรณีศึกษาในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าสมัยใหม่และบริการ
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0707422 การวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(2-2-5)
0706322 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Modern Trade Business Management Research
Research Methodology for Business
บทบาท ความสำคัญของการวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้า
บูรพวิชา: 0706321 สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
สมัยใหม่ การกำหนดปัญหา การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ย วข้ อง การ
บทบาทความสำคัญของการวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้ า
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สมัยใหม่และบริการ จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา การศึกษา
ข้อมูล และสรุปผลงานวิจัย ฝึกเขียนและนำเสนอผลการวิจัย
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ (WIL)
3(2-2-5)
Research Practicum in Business
บุรพวิชา: 0706322 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจ
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และการจัดเตรียม
บทความวิ จ ั ย สำหรั บ การนำเสนอในงานประชุ ม วิ ชาการ หรื อ ตี พ ิ ม พ์ ใ น
วารสาร
0707423 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3(0-6-3)
0706371 การบูรณาการผลการเรียนรู้
2(1-2-3)
Seminar in Modern Trade Business Management
ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการจัดการธุรกิจ
Integrating Learning Outcome before Practicum
การค้าสมัยใหม่ และนำเสนอรายงาน
สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 3 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการจัดการ และโมดูลที่ 4 ความรู้ด้านนวัตกรรม
เพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการเตรียมตัวก่อนการ
ออกฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ซึ ่ งประกอบด้ ว ย การเตรี ยมเอกสาร คั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการ กรอบเวลาในการฝึก และการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ พร้อม
ทั้งการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้า
กับสังคมการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และบุคลิกภาพ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการเรียนรู้ภาคปฏิบัตใิ นองค์กรด้านการค้าสมัยใหม่และการบริการ

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบูรพวิชา
- แยกรายวิ ช าเป็ น สองรายวิ ช าระหว่ า ง
ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการวิจัยแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLOs
ของหลักสูตรปรับปรุง

- ปรั บ รหั ส วิ ช า ชื ่ อ วิ ช าทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ปรับจำนวนหน่วยกิต และคำอธิบายรายวิชา
โดยเป็นการบูรณาการความรู้ของโมดูลที่ 3 และ
4 รวมทั ้ งการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการฝึ ก
ภาคปฏิ บ ั ต ิ ท ดแทนการสั ม มนาเกี ่ ย วกั บ องค์
ความรู้ซึ่งได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ แล้ว
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0707424 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Retail Business Management
หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การลงทุนใน
ต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
0707425 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
3(3-0-6)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Networking and Competitive Advantage
Strategy
ความหมาย และความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทาง
หรือวิธีการในการสร้างเครือข่าย ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0707481 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Supply Chains and Logistics Management
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานและโล
จิสติกส์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระบบการสั่งซื้อซ้ำ การเติมสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดส่งสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
การจัดการสารสนเทศ การขนถ่ายลำเลียงและการขนส่ง กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน

0706437 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Retail Business Management
หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การ
ลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
0706467 การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
3(3-0-6)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Networking and Competitive Advantage
Strategy
ความหมาย และความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวทาง
หรือวิธีการในการสร้างเครือข่าย ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
0706324 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Supply Chains and Logistics Management แ น ว คิ ด
ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่ อุป ทานและโลจิสติกส์ ในธุ ร กิ จ
การค้ า สมั ย ใหม่ ระบบการสั ่ งซื ้ อ การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง การจั ด การ
คลังสินค้า การจัดการสารสนเทศ การขนส่งสินค้า อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
และโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื ่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

- ปรับรหัสวิชา
- ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มเี นื้อหาที่ทันสมัย
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0707492 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
0706473 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
การค้าสมัยใหม่และบริการ 2 (WIL)
Work-Based Learning in Modern Trade
Work-Based Learning in Modern Trade and
Business Management II
Service II
ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ในสถาน
บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้า
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง
สมัยใหม่และบริการ 1
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานในร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าที่
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
ประหยัด การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การบัญชีเบื้องต้น การจัดการองค์กร
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
และการบริหารบุคคลเบื้องต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
โดยมุ่งเน้นการประเมินค่าตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของ “บลูม” (Bloom’s
Taxonomy) เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจากโมดูลที่ 1-5
โดยจัดทำข้อเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
0707493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
0706474 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
3(0-9-0)
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
การค้าสมัยใหม่และบริการ 3 (WIL)
Work-Based Learning in Modern Trade
Work-Based Learning in Modern Trade and
Business Management III
Service III
ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการค้า
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
สมัยใหม่และบริการ 1
ระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานในร้านค้า การ
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
วิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การทำ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
บัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้าน ภายใต้การดูแล
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนิสิตฝึกงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถาน และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการต่อเนื่องจากรายวิชา
ประกอบการ
0706473 อีกไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ เพื่อจัดทำโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์
พร้อมทั้งนำเสนอแก่องค์กร

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบูรพวิชา
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL

- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบูรพวิชา
- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
- ปรั บ คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ
บริการ และสอดคล้องกับภาระงานของนิสิตและ
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางของ WIL

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0707494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
3(0-9-0)
ยกเลิก
การค้าสมัยใหม่ 4
Work-Based Learning in Modern Trade Business
Management 4
ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในตำแหน่งเทียบเท่ าผู ้ช่วยผู้จ ัดการร้ าน
ระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานขั้นสูงในร้านค้า การ
วิเคราะห์ตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารการเงินภายในร้าน การวิเคราะห์
ข้อมูลการขายเชิงสถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้าน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักในการคัดและจัดวางสินค้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการ และพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
0707495 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
0706475 สหกิจศึกษา (WIL)
6(0-18-0)
Cooperative Education
Cooperative Education
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำเนินงาน
บุรพวิชา: 0706372 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1
การค้าสมัยใหม่และบริการ 1
ภาคเรียน พร้อมทำโครงการหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ฝึก
0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
ปฏิบัติ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
มีระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับจาก
โมดูลที่ 1-5 พร้อมทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภายใต้การ
กำกับดูแลของอาจารย์ท ี่ปรึก ษา และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และ
นำเสนอแก่องค์กร

เหตุผลการปรับปรุง
กิ จ กรรมภาคปฏิ บ ั ต ิ ได้ อ อกแบบใหม่ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางของ WIL และผู ้ เ รี ย น
สามารถบรรลุ ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั งตามที่
หลักสูตรกำหนดแล้ว

- ปรับรหัสวิชา
- เพิ่มบุรพวิชา และปรับคำอธิบายรายวิชาโดย
กรอบเวลาเปลี่ยนเป็นจำนวนสัปดาห์แทนภาค
เรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี
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เหตุผลการปรับปรุง

ไม่มี

0706171 การสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจ
2(1-2-3)
การค้าสมัยใหม่และบริการ (WIL)
Pre-course Experience in Modern Trade
and Service Business
การจัดกิจกรรมหรือสั มมนาโดยการเชิญบุคคลต้น แบบ หรือ
การศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า
สมัยใหม่และบริการ ช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร กำหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องในวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ นำประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมมาทำการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
อาจารย์
0706172 การบูรณาการผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา
2(1-2-3)
(WIL)
Integrating Learning Outcome from
Case Study
สั ม มนาเพื ่ อ ถอดบทเรี ย นจากกรณี ศ ึ ก ษาขององค์ ก รการค้ า
สมัยใหม่และธุรกิจบริการ บูรณาการผลการเรียนรู้ของโมดูลที่ 1 ด้านความรู้
เกี่ยวกับองค์กรยุคใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนก่อน
การเรียนรู้โมดูลที่ 2 ด้านความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
0706373 การนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้
2(1-2-3)
หลังฝึกภาคปฏิบัติ (WIL)
Post-course Experience Presentation
นำเสนอโครงงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติด้านการค้าสมัยใหม่และบริการ 1 (0706372) นำประเด็นที่ได้จาก
การเข้าร่วมสัมมนามาทำการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันและอาจารย์เพื่อประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของโมดูล 1-4

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เ พื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นเข้ า ใจ
สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการค้ า สมั ย ใหม่ แ ละ
บริ ก ารในช่ ว งต้ น ของการศึ กษา (Pre-course
experience) ตามแนวทางของ WIL

ไม่มี

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เ พื ่ อ บู ร ณาการความรู ้ แ ก่
ผู้เรียนของโมดูลที่ 1 และโมดูลที่ 2 ตามแนวทาง
ของ WIL

- เพิ่มรายวิชาใหม่สะท้อนความคิดจากโครงงาน
ที่ผู้เรียนได้จัด ทำจากการฝึ กภาคปฏิบัต ิ เพื่อ
ประเมิ น การบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง
(Post-course experience) ตามแนวทางของ
WIL

มคอ.2 ปริญญาตรี
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เหตุผลการปรับปรุง

ไม่มี

0706472 เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์
3(2-2-5)
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (WIL)
Professional Experience or Cooperative
Education Preparation
สัมมนาเพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 การ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและกำหนดกลยุ ท ธ์ และโมดู ล ที ่ 5 ซึ ่ ง เน้ น ความ
เชี ่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เพื ่ อ นำไปใช้ ส ำหรั บ การออกแบบโครงงานอย่ า ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียม
เอกสาร คั ด เลื อ กสถานประกอบการ กรอบเวลาในการฝึ ก การพั ฒ นา
โครงงานและองค์ประกอบเนื้อหาของโครงงาน และการนำเสนอ พร้อมทั้ง
การปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของแต่ละสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับ
สังคมการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และบุคลิกภาพ
0706441 จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Psychology for Service Industry and Cross Cultural
Communication
ประเด็ นและกระบวนการพฤติ กรรมทางสั งคมของบุ คคล อั น
รวมถึงการเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการทำงานและการพักผ่อน การนำหลัก
จิตวิทยาไปใช้ในงานการบริการ การปลูกสำนึกและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร
กับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ต่างให้ความหมายที่แตกต่างกันกับสัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจระหว่างกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
และสามารถให้บริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อบูรณาการผลการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีจากโมดูลที่ 4 และ 5 ตามแนวทาง
ของ WIL รวมทั้งให้นิสิตเตรียมความพร้อมและ
รับทราบแนวปฏิบัติก่อนการออกฝึก

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

มคอ.2 ปริญญาตรี
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ไม่มี

0706442 นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Marketing Innovation for Service Business
สถานการณ์ ด ้ า นธุ ร กิ จ บริ ก าร ความสามารถในการแข่ งขั น
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระบวนการบริหารงาน
ทางด้านการตลาด นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และกรณีศึกษา
ทางด้านนวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
0706443 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Communication Management Strategies
in Digital Era
ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การวัดและประเมินผลการจัดการสื่อสาร
0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
3(2-2-5)
และสื่อสังคมออนไลน์
Content Marketing and Social Media
การสร้างเนื้อหา การสร้างคุณค่าเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลในแต่ละ
รูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลสำหรับสื่อสังคม
ออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล และกรณีศึกษา
0706445 การออกแบบบริการดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Service Design
แนวคิ ด และหลั ก การการออกแบบบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ผู้ใช้ โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอที่
เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาได้ รวมไปถึงการนำทฤษฎีด้านการ
ออกแบบกราฟิกมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับบริการดิจิทัล

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำห

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตามโมดูลและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
หลักสูตรกำหนด

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด
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0706446 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
3(3-0-6)
โปรแกรมความภักดี
Customer Relationship Management System and
Loyalty Program
การจั ด กลุ่ มลู ก ค้ า การจั ด เก็บ วิ เ คราะห์ ข ้ อมูลลู ก ค้ าและให้
คำแนะนำกั บ ลู ก ค้ า การจั ด การและพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า การ
ตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับลูกค้า การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานในงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ
โปรแกรมความภักดี
0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Database Management System
ความสำคัญและแนวคิดของการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการ
ข้อมูล ในระบบสารสนเทศของหน่วยธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของ
ฐานข้อมูล วิธีการออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลพร้อมทั้งการนำมาใช้ การ
ใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล การป้องกันการเกิด
ภาวะพร้อม การรักษาความมั่นคง รวมถึงสภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การ
สำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูลให้กลับสู่สภาพเดิม โดยยังคงรักษาความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางธุรกิจ
0706452 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Website Design and Development
หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ
เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของเว็บการใช้ งาน และการเชื่อมโยงงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย งานฐานข้อมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมต่ อกับ
อินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บสำหรับงานธุรกิจ

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

ไม่มี

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 136 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม่มี

0706453 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
3(3-0-6)
Multimedia Technology for Business
ชนิ ด ของข้ อ มู ล มั ล ติ ม ี เ ดี ย ได้ แ ก่ เสี ย ง วิ ด ี ท ั ศ น์ รู ป ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ทฤษฎีการแปลงข้ อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การ
แจงหน่วยการปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลมัล ติมีเดีย เครื่องมือ
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การผลิต
สื่อการสร้างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงหลายมิติ การออกแบบและพัฒนา
งานมัลติมีเดียในธุรกิจ
0706455 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
3(2-2-5)
Mobile Web Application Development
วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP, HTML5,
CSS3, Bootstrap การสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างข้อมูล
และการออกแบบแอปพลิ เคชั น ความสามารถและข้ อจำกั ดของการเขี ยน
โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ การออกแบบและสร้างส่วนที่
ติดต่อกับผู้ใช้งานแบบง่าย สร้างภาพกราฟิก แนวคิดการออกแบบด้วย UX/UI
การติดต่อฐานข้อมูล สร้างและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา การออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ
0706456 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาด
3(2-2-5)
และการสร้างแบรนด์
Digital Tools for Marketing and Branding
บทบาทและผลกระทบของการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ดิ จ ิ ท ั ล กั บ งาน
การตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ในการทำตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่ทำให้การตลาดดิจิทัล
ไม่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการทำการตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่อ งมื อดิ จิ ทัลเพื่ อให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้ างแบรนด์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
และกรณีศึกษา

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

ไม่มี

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 137 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม่มี

0706463 การจัดการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
Transportation Management
บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประกอบ
ของระบบการขนส่ง วิวัฒนาการการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภท
ของผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง ข้ อ พิ จ ารณาทางเศรษฐกิ จและการบริก ารของ
รูปแบบการขนส่งแบบต่าง ๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทาง
และตารางการขนส่ง การวางแผนด้ า นเวลาที ่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง การเลื อก
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง การพิจารณาความเหมาะสม
ต้นทุนค่าขนส่ง อัตราค่าระวางการให้บริการขนส่งในแต่ละรูปแบบการขนส่ง
เอกสารในการขนส่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง
กฎระเบียบและมาตรฐานการขนส่ง การออกแบบการขนส่งในงานโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
0706464 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(3-0-6)
Warehouse and Distribution Center Management
การออกแบบคลังสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการคลังสินค้า อุปกรณ์การจัดเก็บและการขนย้ายสินค้า การออกแบบ
พื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การ
จัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิค
การวิ เ คราะห์ ก ารไหลเวี ย นของสิ น ค้ า การออกแบบระบบ การเลื อ กใช้
อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า และการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 138 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม่มี

0706465 การนำเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import and Export
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการ
นำเข้าและส่งออกสินค้า โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขทางการค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ การจ่ายชำระเงิน
ค่าสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการทางศุลกากร ตลอดจนการประกันภัยสินค้า
ทางทะเล รวมถึงศึกษาองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก
0706466 การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน
3(3-0-6)
Performance Measurement in Supply Chain
แนวคิ ด และหลั ก การปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของซั พ พลายเชน
ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุง
สรรถนะของซัพพลายเชนโดยรวม ประกอบด้วย เครื่องมือการวิเคราะห์
กระบวนการ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ต ิ การวั ด ผลงานเชิ ง ดุ ล ยภาพ การ
เทียบเคียง การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ปรับปรุงสมรรถนะและประยุกต์ใช้

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด

ไม่มี

- เพิ ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื ่ อ เน้ น ความเชี ่ ย วชาญ
เฉพาะด้ า นตามโมดู ล และผลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
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 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

