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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

(หลักสูตรใหมD พ.ศ. 2563) 
 
ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยสยาม 
 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที่ 1 ข*อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : xxxxxx 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Marketing  
 
2. ช่ือปริญญา 
 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล) 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Digital Marketing) 
 อักษรยYอปริญญา (ภาษาไทย)  : วท.บ. (การตลาดดิจิทัล) 
 อักษรยYอปริญญา (English)  : B.Sc. (Digital Marketing)  
3. วิชาเอก 
 - 
4. จำนวนหนGวยกิตและระยะเวลาท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
    จำนวนหนYวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หนYวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ  

      o หลักสูตรปริญญาตรี (ตYอเน่ือง)            þ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป}  

o    หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป}            o หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป} 

 o      อ่ืนๆ (ระบุ)  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใชN 

 o     หลักสูตรจัดการศึกษาเป�นภาษาไทย 

 o หลักสูตรจัดการศึกษาเป�นภาษาตYางประเทศ (ระบุภาษา).................................... 

 þ หลักสูตรจัดการศึกษาเป�นภาษาไทยและภาษาตYางประเทศ (ระบุภาษา)...อังกฤษ... 

 5.4 การรับเขNาศึกษา 

 o       รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

o รับเฉพาะนักศึกษาตYางประเทศ 

þ      รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตYางประเทศท่ีใช+ภาษาไทยได+เป�นอยYางดี   

 5.5 ความรGวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป�นหลักสูตรบูรณาการท่ีมหาวิทยาลัยสยามรYวมกับบริษัท ชโย กรุÅป จำกัด (มหาชน) โดยทำ
บันทึกความตกลงรYวมมือกันทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต
ให+สอดคล+องกับแผนยุทธศาสตรPชาติ 20 ป} 

 5.6 การใหNปริญญาแกGผูNสำเร็จการศึกษา 

 þ       ให+ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 o ให+ปริญญามากกวYา 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 

  o ปริญญารYวมกับสถาบัน    
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

   6.1 เป�นหลักสูตรใหมY พ.ศ.2563 โดยเร่ิมเปÉดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป}การศึกษา 2563 

   6.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 

เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

   6.3 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

   6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 

2563 

 
7. ความพรNอมในการเผยแพรGหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร+อมในการเผยแพรYหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหYงชาติ พ.ศ. 2552 ในป}การศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดNหลังสำเร็จการศึกษา 
   - นักการตลาดข+อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 
   - นักสร+างสรรคPนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 
   - นักออกแบบและพัฒนาซอฟตPแวรPทางการตลาดดิจิทัล  
   - นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซตPทางการตลาดดิจิทัล 
 
 



 
 

9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยDผูGรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ตำแหนKงทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปOท่ีสำเร็จการศึกษา 

1 อาจารย( นางสาวกันทิมา คงสถิตสุวรรณ 3 1017 0032x xx x - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร(และระบบสารสนเทศ)        

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร( 2559 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร() 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2541 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร()            

มหาวิทยาลัยเซนต(จอห(น 2538  

2 อาจารย( นายภูริเดช อาภาสัตย( 1 1022 0009x xx x - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม 2558 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร(ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธนบุรี 2556 

3 อาจารย( นางสาวศรีสุดา จงสิทธิผล 3 1009 0472x xx x - Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois 

University at Carbondale, U.S.A, 1991. 

- Master of Accounting, Utah State University U.S.A, 1982. 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( 2521 

4 อาจารย( นายไพรัช บุญสุวรรณ 3 1017 0058x xx x - Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of 

Business Administration, Chulalongkorn University, 2013.  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร() 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2533 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 
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ลำดับ ตำแหนKงทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 
เลขประจำตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปOท่ีสำเร็จการศึกษา 

5 อาจารย( นางนิตยา เกิดแย}ม 3 1202 0055x xx x - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 

2562 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 

2546 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร() มหาวิทยาลัยราชภัฏบ}านสมเด็จ 

2542 



 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  

 

11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     ตามที่รัฐบาลได;กำหนดเป?าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตรC “Thailand 4.0” และเปQนจุดเริ่มต;น

ยุทธศาสตรCชาติ 20 ปU (พ.ศ.2560 – 2579) ในการขับเคลื่อนไปสูcการเปQนประเทศที่มั่งคั่ง และยั่งยืนอยcางเปQน

รูปธรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด;วยนวัตกรรม ทำให;ประเทศไทยมีโอกาสกลายเปQนกลุcมประเทศท่ีมีรายได;

สูงด;วยการทำน;อยแตcได;มาก ลดการพึ่งพาตcางชาติ ลดความเหลื่อมล้ำตcาง ๆ สร;างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

และสังคม โดยอาศัยการเปลี่ยนสินค;าโภคภัณฑCไปสูcสินค;านวัตกรรมแทนมีการตcอยอดธุรกิจเชิงสร;างสรรคC

เพื่อให;กลายเปQนความได;เปรียบในเชิงแขcงขัน โดยกลุcมธุรกิจดิจิทัล เปQนเป?าหมายสำคัญอันหนึ่งในการเข;าสูcการ

ชcวยขับเคลื่อนสินค;าจากแหลcงผลิตสูcตลาดโดยใช;เครื่องมือทางสื่ออิเล็คทรอนิค ทำให;ต;องมีการพัฒนาทักษะ

ของกลุcมอาชีพที่พร;อมกับการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายและเป?าหมายของภาครัฐบาล ทั้งนี้พบวcา การใช;ส่ือ

ออนไลนCในประเทศไทยเติบโตอยcางตcอเนื่อง จากผลการรวบรวมข;อมูลการใช;อินเทอรCเน็ตของคนไทยจาก 

ETDA (Electronic Transaction Development Agency) สรุปเทรนดCอีคอมเมิรCซ (E-Commerce) ปU 2019 

พบวcา คนไทยใช;งานบนอินเทอรCเน็ตมากที่สุดในโลก คือ 4.2 ชั่วโมง/วัน  นอกจากนี้พบวcา ปU 2018 เปQนปUแรก

ที่กิจกรรมการซื้อของออนไลนCติดอันดับ 1 ใน 5 กิจกรรมหลักของผู;ใช;งานในไทย  ซึ่งทำให;ทราบวcาประเทศ

ไทยเข;าสูcสังคมดิจิทัล  สินค;าและบริการขยายสูcตลาดออนไลนCในระดับประเทศและระดับโลกได;โดยงcาย ทำให;

สินค;าและบริการกระจายสูcลูกค;าได;จำนวนมากทั่วโลกโดยมีต;นทุนต่ำ  ชcวยลดคcาใช;จcายบริษัทขนาดเล็ก

สามารถแขcงขันกับบริษัทขนาดใหญcได;  การสร;างบุคลากรเพื่อสนับสนุนสูcภาคธุรกิจในตลาดดิจิทัลจึงมีความ

จำเปQนและประโยชนC ตcอการขยายตลาดสินค;าและบริการของไทยสูcตลาดที่กว;างขวางในระดับโลก กิจการใน

ประเทศสามารถเข;าถึงเทคโนโลยีใหมcได; และยังชcวยให;บทบาทของพcอค;าคนกลางลดลง ทำให;ต;นทุนการซ้ือ

ขายลดลง อุปสรรคของสินค;าในการเข;าสูcตลาดลดลงตามไปด;วย  ทำให;ผู;บริโภคทุกทิศโดยเฉพาะผู;บริโภคใน

เขตพื้นที่ชนบทสามารถจับจcายซื้อสินค;าหรือบริการได;เชcนเดียวกับในเมือง ทำให;เปQนเกิดประโยชนCตcอผู;บริโภค 

และตcอผู;เกี่ยวข;องในตลาดทั้งเปQนประโยชนCโดยตรงตcอผู;ผลิตและผู;ค;า  นอกจากนี้นวัตกรรมใหมcๆเกิดขึ้นอยcาง

ตcอเนื่องมากมายทำให;พฤติกรรมของผู;บริโภคเปลี่ยนไป จึงจำเปQนที่ผู;ประกอบธุรกิจดิจิทัลจะต;องรู;ทัน และมี

ความรู;สร;างสรรคCส่ิงใหมcๆมอบให;ผู;บริโภคได;ตcอเน่ืองตลอดเวลา 

 การพัฒนาทักษะแรงงานในตลาดดิจิทัลของบุคลากรเปQนสิ่งจำเปQนที่ต;องตอบสนองตcอการพัฒนาทิศ

ทางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและนโยบายระดับประเทศสูcยุคไทยแลนดC 4.0  ที่มุcง

สcงเสริมตลาดแรงงานที่มีทักษะความชำนาญด;านตลาดดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในกลุcมอุตสาหกรรมดิจิทัลดังน้ัน

ภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงเสนอการสร;าทักษะที่จะตอบสนองตามความต;องการในกลุcมอาชีพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเปQนอุตสาหกรรมอนาคต New S Curve  ที่เปQน New Growth Engine เพื่อแก;ปäญหา

การขาดแคลนแรงงานและการพัฒนาตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญด;านตลาดดิจิทัลในประเทศ

ไทย  
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12. ผลกระทบจากข?อ 11 ตMอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

      มหาวิทยาลัยสยามกcอตั้งโดยมีวัตถุประสงคCในการสถาปนาสถาบัน คือ สนองความต;องการของชาติใน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล  เพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความ

หลากหลายให;สอดคล;องกับความต;องการตลาด  

ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยด;านการพัฒนากำลังคนและสร;างความสามารถ

ในการแขcงขันรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และแผนยุทธศาสตรCชาติ 20 ปU (พ.ศ .2560 – 2579) มหาวิทยาลัย

สยามจึงได;จัดทำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing & Innovation ) ระดับปริญญาตรี โดยจัด

การศึกษาแบบทวิภาคีในโครงการสร;างบัณฑิตพันธุCใหมcและกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยCอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 

 

13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปQดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

     เปQนการบูรณาการระหวcางศาสตรCความรู ;ด ;านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information 

Technology) 45% บูรณาการกับศาสตรCความรู ;ด;านการตลาด และนิเทศศาสตรC อีก 55 %พร;อมทั้งฝìก

ปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา  

         หลักสูตรการตลาดดิจิทัลมุcงสร;างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางด;านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และ

การสื่อสารโดยสามารถนำทักษะทางด;านดิจิทัลมาประยุกตCใช;เปQนเครื่องมือ รวมทั้งสร;างกำลังคนที่สอดคล;อง

กับความต;องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตรCชาติ 20 ปU (พ.ศ. 2560 -2579)  

 

   1.2 ความสำคัญ  

        จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยcางรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการที่ก;าวกระโดดด;านเทคโนโลยีทำให;

กระบวนการทางธุรกิจจำเปQนต;องปรับกระบวนการเพื่อให;ทันตcอความต;องการของกลุcมผู;บริโภค และความอยูc

รอดของภาคธุรกิจ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จึงเปQนหลักสูตรที่บูรณาการ

องคCความรู;ในสามศาสตรC คือ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตรC และเทคโนโลยีสารสนเทศเข;าด;วยกันเพ่ือสร;างบัณฑิต

ท่ีมีสมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจได; เน่ืองจากปäจจุบันทักษะของบุคลากรท่ีภาค

ธุรกิจต;องการไมcใชcเพียงองคCความรู;เฉพาะด;านใดด;านหนึ่งแตcเปQนบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู;ข;าม

ศาสตรCเพ่ือกcอให;เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตcอองคCกร  

 

    1.3 วัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู;เรียนให;เปQนผู;ที่คิดอยcางเปQนระบบ มีความคิดสร;างสรรคCเข;าใจในหลักการ

และนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล มีความสามารถทางการสื่อสารและทักษะการค;นคว;าผcานรายวิชาที่ตอบโจทยC

โลกการตลาดดิจิทัล 

 2. เพื่อให;ผู ;เรียนสามารถนำความรู;ด;านเทคโนโลยี การสื่อสารและการตลาด มาประยุกตCใช;เปQน

เคร่ืองมือเพ่ือสร;างแผนธุรกิจท่ีสามารถนำไปพิชช่ิงในเวทีการแขcงขันได; 

 3. เพื่อให;ผู;เรียนสามารถออกแบบและสร;างเครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดด;วยกระบวนการ

คิดวิเคราะหCอยcางสร;างสรรคCผcานการปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 

 4. เพื่อให;ผู;เรียนสามารถบูรณาการองคCความรู;ทางด;านการตลาดดิจิทัล สามารถวิเคราะหCความเปQนไป

ได;และโอกาสทางธุรกิจเพ่ือสร;างนวัตกรรมท่ีเพ่ิมมูลคcาทางเศรษฐกิจให;แกcประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

    1.1 ระบบ 

      การจัดการศึกษาเปQนแบบทวิภาค โดย 1 ปUการศึกษาแบcงออกเปQน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมcน;อยกวcา 15 สัปดาหC    

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน (ถ?ามี)  

        มีระยะเวลาการศึกษาไมcน;อยกวcา 8 สัปดาหC และต;องมีชั่วโมงเรียนของแตcละรายวิชารวมกันทั้งหมด

เทียบเคียงกับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปQนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วcาด;วย 

การศึกษาไมcสูงกวcาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

   1.3 การเทียบเคียงหนMวยกิตในระบบทวิภาค 

        ไมcมี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

วันจันทรC ถึงวันอาทิตยC ระหวcางเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 

     ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

     ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

          ภาคการศึกษาท่ี 3  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

          หรืออาจมีการปรับเปล่ียนให;สอดคล;องกับความต;องการของภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข;อง 

 2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

             2.2.1 เปQนผู;ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทcา หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

  2.2 2 ไมcเปQนผู;มีโรคติดตcอร;ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเปQนอุปสรรคตcอการศึกษา 

 2.2.3 ไมcเปQนผู;มีความประพฤติเส่ือมเสีย และไมcบกพรcองในศีลธรรมอันดีงาม 

 2.2.4 ผู;ประสงคCจะเข;าศึกษาตcอต;องผcานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

      2.3 ป]ญหาของนักศึกษาแรกเข?า  

            พ้ืนฐานความรู;ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาไมcเทcากัน  
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 2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขป]ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

            หลักสูตรแตcงต้ังอาจารยCท่ีปรึกษาเพ่ือให;คำปรึกษาและจัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปQนโมดูล

โดยเร่ิมต;นจากการปูความรู;พ้ืนฐานทางด;านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให;แกcนักศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู;เรียนให;เปQนผู;ท่ีคิดอยcางเปQนระบบ มีความคิดสร;างสรรคCเข;าใจในหลักการและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล 

มีความสามารถทางการส่ือสาร มีทักษะการค;นคว;า และนักศึกษาสามารถคิดค;นนวัตกรรมใหมcได; 

           

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปb 

จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวcาจะรับ 
จำนวนนักศึกษาในแตcละปUการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปUท่ี 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปUท่ี 2  40 40 40 40 

ช้ันปUท่ี 3   40 40 40 

ช้ันปUท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จำนวนท่ีคาดวcาจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนcวย: บาท) 

หมวด 2563 2564 2565 2566 2567 

1. คcาบำรุงการศึกษา 456,000.00 822,000.00 1,188,000.00 1,554,000.00 1,554,000.00 

2. คcาหนcวยกิต 1,544,000.00 3,178,000.00 4,812,000.00 6,446,000.00 6,446,000.00 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

รวมท้ังส้ิน 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

หมายเหตุ รายได;ตcอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.00 บาท เฉล่ียตMอปbเทMากับ 50,000.00 บาท 

 

 

 



11 
 

2.6.2 งบประมาณรายจcาย (หนcวย: บาท) 

หมวด 2563 2564 2565 2566 2567 

1. คcาใช;จcายด;านการผลิตบัณฑิต  

(คcาสอน) 
1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 

2. คcาใช;จcายด;านการวิจัย  400,000.00 800,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 

3. คcาใช;จcายด;านบริการวิชาการ  300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

4. คcาใช;จcายด;านทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 

5. คcาใช;จcายอ่ืน ๆ  

(คcาเคร่ืองมืออุปกรณC) 

200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 800,000.00 

รวมท้ังส้ิน 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 

หมายเหตุ คcาใช;จcายตcอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.00 บาท (เฉล่ียตcอหัวตcอปU เทcากับ 50,000 บาท) 

 

 2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

 þ แบบช้ันเรียน 

 o แบบทางไกลผcานส่ือส่ิงพิมพCเปQนหลัก 

 o แบบทางไกลผcานส่ือแพรcภาพและเสียงเปQนส่ือหลัก 

 o แบบทางไกลผcานอิเล็กทรอนิกสCเปQนส่ือหลัก (E-learning) 

 o แบบทางไกลทางอินเทอรCเนต 

 þ อ่ืนๆ (ระบุ) ระบบออนไลนC และฝìกปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการอยcางน;อย 1 ปUการศึกษา 

 

 2.8 การเทียบโอนหนMวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามมหาวิทยาลัย 

           ไมcมีการรับเทียบโอนหนcวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข;ามมหาวิทยาลัย   

 

  

 



 
 

3.  โครงสร?างหลักสูตร  

     3.1 หลักสูตร  

         3.1.1 จำนวนหนMวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     จำนวน 125 หนMวยกิต 

         3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร  

                 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยแบcงเปQน 3 หมวดวิชา ดังน้ี  

                1. หมวดศึกษาท่ัวไป     จำนวน  30 หนMวยกิต 

                    ก.1 กลุcมวิชามนุษยCศาสตรCและสังคมศาสตรC  จำนวน 15 หนcวยกิต 

   ก.2 กลุcมวิชาวิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC  จำนวน   9 หนcวยกิต 

ก.3 กลุcมวิชาภาษาและการส่ือสาร   จำนวน   6 หนcวยกิต 

       2. หมวดวิชาเฉพาะ      จำนวน  83 หนMวยกิต 

                     ข.1 วิชาแกน     จำนวน 27 หนcวยกิต 

  ข.2 วิชาเอกบังคับ    จำนวน 32 หนcวยกิต 

  ข.3 วิชาเอกเลือก     จำนวน 24 หนcวยกิต    

                3. หมวดวิชาเลือกเสรี     จำนวน 12 หนMวยกิต                 

    

  3.2 ความหมายรหัสวิชา 

          รหัส 185-1xx หมายถึง    กลุcมวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  

          รหัส 185-2xx หมายถึง    กลุcมวิชาเฉพาะ 

  รหัส 185-3xx หมายถึง    กลุcมวิชาเอกบังคับ 

          รหัส 185-4xx หมายถึง    กลุcมวิชาเอกเลือก 
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    3.3 รายวิชา  

          3.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      จำนวน 30 หนMวยกิต 

โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตMอไปน้ี  

                ก.1 กลุcมวิชามนุษยศาสตรC และสังคมศาสตรC      จำนวน 15 หนcวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา        จำนวนหนcวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

185-101 ผู;นำด;านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

185-103 หลักการส่ือสารนวัตกรรม 3 (2-2-5) 

185-104 การพัฒนาตนเองสูcการเรียนรู; 3 (2-2-5) 

185-105 หลักจิตวิทยาในการดูแลลูกค;า 3 (3-0-6) 

185-106 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

185-111 ความเปQนพลเมืองในสังคมไทยและ

สังคมโลก 

3 (3-0-6) 

185-112 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

3 (3-0-6) 

                 

ก.2 กลุcมวิชาคณิตศาสตรC และวิทยาศาสตรC    จำนวน 9 หนcวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา        จำนวนหนcวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

185-102 การออกแบบความคิดเชิงระบบ 3 (2-2-5) 

185-107 ทักษะการคิดผcานการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรC 

3 (2-2-5) 

185-108 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือ

สร;างนวัตกรรมและธุรกิจเร่ิมต;นใหมc 

3 (2-2-5) 

ก.3 กลุcมวิชาภาษา       จำนวน 6 หนcวยกิต 

185-109 ภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่ อการศ ึกษาทาง

วิชาการ 

3 (2-2-5) 

185-110 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมือ

อาชีพ 

3 (2-2-5) 
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          3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

                  ข.1 กลุcมวิชาแกน      จำนวน 27 หนcวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา        จำนวนหนcวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

185-201 แผนธุรกิจสตารCทอัพ  3 (2-2-5) 

185-202 การวิเคราะหCข;อมูลเพื่อการดำเนินการ

ทางธุรกิจ 

3 (2-2-5) 

185-203 การสนับสนุนธุรกิจด;วย

ปäญญาประดิษฐC 

3 (2-2-5) 

185-204 การเงินเบื้องต;นสำหรับนักธุรกิจเริ่มต;น

ใหมc 

3 (2-2-5) 

185-205 การผลิตภาพเคล่ือนไหว 3 (2-2-5) 

185-206 การจัดการโลจิสติกสCและซัพพลายเชน 3 (2-2-5) 

185-207 การสร;างสรรคCดิจิทัลอารCตเพื่องานด;าน

การตลาดดิจิทัล 

3 (2-2-5) 

185-208 ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร;างสรรคCผcานการเลcา

เร่ือง 

3 (2-2-5) 

185-209 กลยุทธCการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5) 

 

      ข. 2 กลุcมวิชาเอกบังคับ     จำนวน 32 หนcวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา        จำนวนหนcวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

185-301 สร;างสรรคCสื่อออนไลนCเพื่อการตอบโต;

ทางธุรกิจ 

3 (2-2-5) 

185-302 การถcายภาพและแตcงภาพมืออาชีพ 3 (2-2-5) 

185-303 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงาน

มัลติมีเดีย 

3 (2-2-5) 

185-304 การดำ เน ิ น ง านและการจ ั ดการ

แพลตฟอรCมธุรกิจข;ามพรมแดน 

3 (2-2-5) 

185-305 เตรียมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

เพ่ือการฝìกงาน 

1 (1-0-6) 

185-306 การเร ียนรู ;ผ cานกิจกรรมในสถานท่ี

ทำงาน 

1 (1-0-6) 
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185-307 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน 1 

9 (0-40-0) 

185-308 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน 2 

9 (0-40-0) 

                    ข.3 กลุcมวิชาเอกเลือก     จำนวน   24 หนcวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา        จำนวนหนcวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

185-401 สัมมนาการตลาดดิจิทัล 9 (0-40-0) 

185-402 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5) 

185-403 การบริหารความสำเร็จด;วยเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 

185-404 นวัตกรรมและการสื ่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ 

3 (2-2-5) 

185-405 เทคนิคการนำเสนองานลูกค;า 3 (2-2-5) 

185-406 การออกแบบอัตลักษณCและแบรนดC 3 (2-2-5) 

185-407 นวัตกรรมและเทคนิคการตลาดบนการ

ส่ือสารไร;สาย 

3 (2-2-5) 

185-408 การตลาดสำหรับการเปQน

ผู;ประกอบการ 

3 (2-2-5) 

 

3.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมMน?อยกวMา 12 หนMวยกิต 

   เลือกจากรายวิชาใดๆ ที่เปöดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวนไมcน;อยกวcา 
12 หนcวยกิต 

 

     

    



 
 

3.4 แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  หลักสูตร 4 ป> 

ป>ที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนEวยกิต 
1 1 185-101 ผู)นำด)านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

  185-102 การออกแบบความคิดเชิงระบบ 3 (2-2-5) 

  185-103 หลักการสื่อสารนวัตกรรม 3 (2-2-5) 

  185-104 การพัฒนาตนเองสูOการเรียนรู) 3 (2-2-5) 

  185-105 หลักจิตวิทยาในการดูแลลูกค)า 3 (3-0-6) 

  185-109 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
รวม 18 

1 2 185-106 จริยธรรมและกฤหมายธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

  185-107 ทักษะการคิดวิเคราะหZผOานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรZ 3 (2-2-5) 

  185-108 ตรรกะการออกแบบความคิดเพื่อสร)างนวัตกรรมและธุรกิจเริ่ม

ใหมO 

3 (2-2-5) 

  185-110 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 3 (2-2-5) 

  185-201 แผนธุกิจสตารZทอัพ 3 (2-2-5) 

  185-202 การวิเคราะหZข)อมูลเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

รวม 18 
2 1 185-203 การสนับสนุนธุรกิจด)วยป^ญญาประดิษฐZ 3 (2-2-5) 
  185-204 การเงินเบื้องต)นสำหรับนักธุรกิจรุOนใหมO 3 (2-2-5) 

  185-205 การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 

  185-206 

185-207 

185-208 

การจัดการโลจิสติกสZและซัพพลายเชน 

การสร)างสรรคZดิจิทัลอารZตเพื่องานด)านการตลาดดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร)างสรรคZผOานการเลOาเรื่อง 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

รวม 18 
2 2 185-209 กลยุทธZการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  185-301 สร)างสรรคZสื่อออนไลนZเพื่อการโต)ตอบทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

  185-302 การถOายภาพและแตOงภาพมืออาชีพ 3 (2-2-5) 

  185-303 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) 

  185-304 การดำเนินงานและการจัดการแพลตฟอรZมธุรกิจข)ามพรมแดน 3 (2-2-5) 

  185-305 เตรียมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการฝgกงาน 1 (1-0-6) 

  185-306 การเรียนรู)ผOานกิจกรรมในสถานที่ทำงาน 1 (1-0-6) 

รวม 17 
3 1 185-307 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 9 (0-40-0) 
  xxx-xxx เลือกเสรี 1 3 

รวม 12 
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  หลักสูตร 4 ป> 

ป>ที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนEวยกิต 
3 2 185-308 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 9 (0-40-0) 
  xxx-xxx เลือกเสรี 2 3 

รวม 12 

 

 

ป>ที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนEวยกิต 
4 1 185-402 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  185-403 การบริหารความสำเร็จด)วยเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 

  185-404 

185-405 

185-406 

นวัตกรรมและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

เทคนิคการตOอรองและการนำเสนองาน 

การออกแบบอัตลักษณZและตราสินค)า 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

  xxx-xxx เลือกเสรี 3 3 

รวม 18 
4 2 185-401 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล 9 (0-40-0) 

  xxx-xxx เลือกเสรี 4 3 

รวม 12 
รวมทั้งหลักสูตร 125 

 

 

 



 
 

3.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

185-101 ผู?นำด?านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล     3 (2-2-5) 

Innovative leader in the digital economy 

   ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู ;นำด;านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล คุณลักษณะ 

ความสามารถ กระบวนการคิด ศักยภาพ ที่สcงเสริมให;เกิดความสำเร็จในการเปQนผู ;นำด;านนวัตกรรมใน

เศรษฐกิจดิจิทัลระดับตcางๆ การตระหนักถึงอุดมคติแหcงการเปQนผู;นำท่ีดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับ

ปäญหาโดยใช;หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณC เพื่อนำไปประยุกตCใช;กับสถานการณC

ในทางสร;างสรรคC ตลอดจนสามารถอยูcรcวมกับผู;อ่ืนในฐานะท่ีเปQนผู;นำและผู;ตามท่ีดี 

  Study the importance of leadership in terms of components, characteristics, 

abilities, thinking processes, potential that lead to success in various Innovative leader in the 

digital economy levels of innovation leadership, realizing the ideals of good leadership, public 

mind, and the ability to manage problems by using good governance. Including the 

development of skills, experience in order to apply to the situation in a creative way as well 

as being able to live with others as a good leader and follower 

 

185-102 การออกแบบความคิดเชิงระบบ      3 (2-2-5) 

  Design thinking 

   การออกแบบความคิดเชิงระบบ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม การคิดเชิงออกแบบ 

วิธีการเข;าถึงจิตใจลูกค;าและค;นพบรากเหง;าของปäญหา การสร;างและการเลือกไอเดีย การสร;างต;นแบบของ

สินค;าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข;อมูล การดำเนินผcานวงจรของการออกแบบ/สร;าง/ทดสอบ

ซ้ำๆอยcางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานให;สำเร็จในทีมงานพหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ 

การวิจารณCอยcางสร;างสรรคCและการจัดการกับความขัดแย;ง 

   Design thinking and methodologies for innovation, design thinking, developing 

empathy for potential customers and discovering the roots of problems, generating and 

selecting ideas, creating rough prototypes, testing in the field and extracting information, quick 

and efficient design-build-test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: 

brainstorming, making decisions, giving constructive feedback and managing conflicts. 
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185-103 หลักการส่ือสารนวัตกรรม         3 (2-2-5) 

  Fundamental Communication for Innovation 

ความรู;เบ้ืองต;น หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวการส่ือสารทางด;านนวัตกรรม การศึกษา 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข;องกับการสื่อสารนวัตกรรม  ผู;เรียนสามารถสื่อสาร นำเสนอ อภิปราย เกี่ยวกับความรู; 

ความคิด ในประเด็นท่ีเก่ียวข;องกับนวัตกรรรม การตลาด ฯลฯ 

  Fundamental, principles, concepts, and theories of communication for 

innovations and case studies. 

 

185-104 การพัฒนาตนเองสูMการเรียนรู?      3 (2-2-5) 

  Self-development into Learning 

  แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหมc การพัฒนา

ตนเองสูcการเรียนรู; การออกแบบการแก;ปäญหาที่ตรงตามความต;องการที่แท;จริงของผู;ใช;งานและตรงกับความ

ต;องการของตลาด หลักการสร;างนวัตกรรมต;นแบบ การคุ;มครองสิทธิในทรัพยCสินทางปäญญา 

  Concepts processes and thinking skills for innovative design and new business. 

Growth mindset for design of solutions for needs and want of users and direct to market. 

Innovation model and protection of intellectual property. 

 

185-105 หลักจิตวิทยาในการดูแลลูกค?า      3 (3-0-6) 

  Customer Handling Psychology 

  ศึกษาหลักจิตวิทยาในการนำมาประยุกตCใช;กับลูกค;าเพ่ือสร;างความภักดีตcอตราสินค;าและการ

บริการ 

  Study principles of psychology for applying with customers in order to create 

brand loyalty of products and services. 

 

185-106 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจดิจิทัล     3 (3-0-6) 

Ethics and Digital Business Law   

  ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรC เชcน ความเปQนสcวนตัว ความเปQนเจ;าของ การ

เข;าถึงข;อมูล ความถูกต;องแมcนยำ ทรัพยCสินทางปäญญา สิทธิและการคุ;มครองทรัพยCสินทางปäญญา สิทธิสcวน

บุคคล สิทธิของผู;บริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข;องกับผู;ใช;และผู;พัฒนาระบบ

สารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวข;องกับข;อมูล ขcาวสาร ปäญหาทางกฎหมาย กรณีศึกษา 

Ethical issues in information and communication technology:  information  
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privacy information property, information accessibility, information accuracy; intellectual 

property, rights, information technology laws, laws related to users and developers, data and 

information laws, problems, case studies 

 

185-107 ทักษะการคิดผMานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5    3 (2-2-5) 

  Thinking Skill through Computer Programming 

ฝìกการคิดวิเคราะหC การใช;เหตุผลและการแก;ปäญหาอยcางเปQนข้ันตอนโดยใช;ข้ันตอนวิธีหรือ 

อัลกอริทึม (Algorithm)  ในการถcายทอดความคิดซึ่งนำไปสูcการเขียนโปรแกรมด;วยภาษาคอมพิวเตอรCท่ี

สอดคล;องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตCทางด;านการตลาดดิจิทัล  ผู;เรียนสามารถเขียนขั้นตอนวิธีในการ

เขียนโปรแกรม และสามารถเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานได; 

  Methods for solving problems by breaking them down to steps or algorithms 

that can be executed by a computer, and applying these methods to develop software for 

digital marketing. Students can express solutions as algorithms, and can do some basic 

programming.  

 

185-108 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร?างนวัตกรรมและธุรกิจเร่ิมต?นใหมM 3 (2-2-5)

  Logic and Thinking Skill to create innovation and startup  

   

  หลักตรรกศาสตรC ความรู;พื ้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ

เลือกใช;ทักษะการคิดชนิดตcางๆ ในการแก;ปäญหาที่แตกตcางกัน การคิดวิเคราะหC การคิดเปรียบเทียบ การคิด

สังเคราะหC การคิดวิพากษC การคิดอยcางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกตC การคิดเชิงมโนทัศนC การคิดเชิงกลยุทธC 

การคิดแก;ปäญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร;างสรรคC การคิดอนาคต และการเรียนรู;ด;วยตนเอง ทักษะการ

เข;าถึงแหลcงความรู;เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 

deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 

thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied 

thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; 

creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various 

resources for lifelong self-development   
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185-109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ     3 (2-2-5) 

English for Academic Study  

การฝìกทักษะท่ีจำเปQนท่ีเก่ียวข;องเชิงวิชาการ การฟäง การพูด การอcาน ไวยกรณC การเขียน 

และคำศัพทC 

  Practice essential skills in relation to academic study; listening 

comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary  

 

185-110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ    3 (2-2-5) 

English for Professional Presentation 

หลักการพูด การเลือกใช;คำ ประโยค คำเชื ่อม โวหาร การออกเสียงคำ และการพูดใน

สถานการณCตcาง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการ

สัมภาษณCงาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 

expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 

presentation, and job interview 

 

185-111 ความเป=นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3 (3-0-6) 

          Civic Literacy in Thai and Global Context    

   สภาพการณCทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุcมประเทศตcางๆ ประเด็น

ปäญหารcวมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง

ความคิดที่เปQนสากล ความรับผิดชอบตcอสังคม  การรู;หน;าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตcอสังคมในการตcอต;าน

การทุจริต ความสัมพันธCระหวcางความเปQนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน;าที่ของ

บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 

countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 

diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 

against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 

roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
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185-112 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   3 (3-0-6) 

Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development 

  หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต;นทาง

เศรษฐศาสตรCและการรู;เทcาทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหวcางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและเป?าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมรcวมสมัยด;วยการน;อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมีการเรียนรู;จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 

development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 

with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

185-201 แผนธุรกิจสตาร5อัพ       3 (2-2-5) 

  Startup Business Plan 

  ความหมาย ความสำคัญ และองคCประกอบของแผนธุรกิจ กระบวนการในการพัฒนาแผน

ธุรกิจตลอดจน องคCประกอบของธุรกิจ โมเดลแคนวาส และลีนแคนวาส ซึ่งเปQนเครื่องมือในการพัฒนาแผน

ธุรกิจท่ีใช;ในปäจจุบัน ตลอดจนแนวโน;มของเคร่ืองมือในการพัฒนาแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพในการอนาคต   

  Meaning importance and components of a business plan Business plan 

development process. Including Components of the Business Model Canvas and Lean Canvas 

business models which are the tools for developing business plans currently in use. As well 

as trends of tools for developing business plans that are effective in the future. 

 

185-202 การวิเคราะห5ข?อมูลเพ่ือการดำเนินการทางธุรกิจ    3 (2-2-5)

  Data Analysis for Business Operations 

  ศึกษาแนวคิด เทคนิค วิธีการจัดเก็บข;อมูลทางธุรกิจหรือข;อมูลมหัต (Big Data) การวิเคราะหC

ข;อมูลด;วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประกอบการตัดสินใจและกำหนดทิศทางให;ธุรกิจอยcางเหมาะสม 

ตลอดจนการสร;างข;อได;เปรียบเหนือคูcแขcงขัน  ผู;เรียนสามารถใช;เครื่องมือ หรือโปรแกรมประยุกตCในการ

วิเคราะหCข;อมูลทางธุรกิจได; 

  Techniques for collection and storage of Big Data. Analysis of data using 

computer software and applying the result to aid business decision-making. Students can use 

computer software to analyze data related to business operations. 
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185-203 การสนับสนุนธุรกิจด?วยป]ญญาประดิษฐ5     3 (2-2-5) 

  Artificial Intelligence for Supporting Business 

ศึกษาวิธีการ กระบวนการทำงานของระบบปäญญาประดิษฐCเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือสร;าง 

ปฏิสัมพันธCระหวcางผู;ซื ้อและผู;ขาย หรือผู;ให;บริการ  ผู;เรียนสามารถพัฒนาเครื่องมือสร;างปฏิสัมพันธCทาง

การตลาดดิจิทัล เชcน Chat Bot 

Basic concepts related to artificial intelligence and applying them to build  

tools for digital commerce. Students can build tools for digital commerce, e.g. chatbot. 

 

185-204 การเงินเบ้ืองต?นสำหรับนักธุรกิจเร่ิมต?นใหมM     3 (2-2-5) 

  Introductory Finance for Startup    เ ร ี ย น ร ู ; ห ล ั ก ก า ร

เบ้ืองต;นทางด;านการเงินและการบัญชี สำหรับผู;ประกอบการเร่ิมต;นใหมc 

   The Introduction to Accounting and Financial Statements is designed to 

introduce basic accounting concepts and financial statements to individuals who have had 

little or no experience with finance or accounting and capable to small business. 

 

185-205 การผลิตงานภาพเคล่ือนไหว      3 (2-2-5) 

  Animation Production 

  ทฤษฎี และแนวคิดการเลcาเร่ืองผcานเทคนิคตcาง ๆ ของการสร;างภาพเคล่ือนไหว เพ่ือถcายทอด 

ความคิด อารมณC และความรู;สึก นักศึกษาจะได;รับการมอบหมายให;ฝìกปฏิบัติด;วยเครื่องมือระบบดิจิทัลในการ 

ถcายภาพเคล่ือนไหว   

  Theories and concepts of storytelling through various techniques of moving 

images in order to convey thought, emotion and feeling, students will be assigned to practice 

with digital moving image equipment. 

 

185-206 การจัดการโลจิสติกส5และซัพพลายเชน     3 (2-2-5) 

Logistics and Supply Chain Management 

  แนวคิดกระบวนการเคลื ่อนย;ายวัตถุดิบและสินค;าจากแหลcงผลิตเข;าสู cตลาดผู ;บริโภค  

กิจกรรมการเคลื่อนย;ายสินค;า ได;แกc การบริการลูกค;า  ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกสC  การจัดการสินค;าคง

คลัง  การจัดการวัสดุ  การขนสcง  การคลังสินค;า  เปQนต;น  ชcองทางการกระจายสินค;า  ศูนยCกระจายสินค;า  

การจัดการซัพพลายเชน  ความได;เปรียบทางการแขcงขัน  คุณภาพการบริการลูกค;า  การเพิ่มคุณคcาทางธุรกิจ  

และการลดต;นทุน   ผู;เรียนสามารถเข;าใจแนวคิดกระบวนการเคลื่อนย;ายวัตถุดิบและสินค;าจากแหลcงผลิตเข;าสูc

ตลาดผู;บริโภค  กิจกรรมการเคล่ือนย;ายสินค;า 

Concepts and process for moving raw materials and products from place of  
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production to consumers as well as activities related to this process such as customer service, 

information technology for logistics, stock management, transportation, among others. 

Students understand the process for moving raw materials and products from the place of 

production to the customers. 

 

185-207 การสร?างสรรค5ดิจิทัลอาร5ตเพ่ืองานด?านการตลาดดิจิทัล   3 (2-2-5)

  Creating Digital Art for Digital Marketing 

     ศึกษาทฤษฏีพื้นฐานเส;น สี รูปรcาง รูปทรง และการจัดองคCประกอบทัศนศิลป¶การออกแบบ

ดิจิทัลอารCต การใช;โปรแกรมประยุกตCเพื่อการสร;างสรรคCดิจิทัลอารCตเพื่อให;เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบ

และส่ือสารทางการตลาด   ผู;เรียนสามารถสร;างดิจิทัลอารCตด;วยโปรแกรมประยุกตC   

      Basic art theory regarding lines, shapes, colors, and composition. Applying art 

theory to design artwork for digital marketing. Techniques for producing digital art. Students 

can create digital art. 

 

185-208 ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร?างสรรค5ผMานการเลMาเร่ือง    3 (2-2-5) 

  Creative Digital Business through Storytelling    

 แนวคิดพื้นฐานด;านการเลcาเรื ่อง การดัดแปลงข;ามสื่อ และการควบรวมสื่อ ประยุกตCแนวคิดเพ่ือ

วางแผน ออกแบบสร;างสรรคCชิ้นงาน และการตลาดเนื้อหาผcานสื่อหลากหลายประเภท  เรียนรู;บทบาทของการ

จัดการธุรกิจดิจิทัล แนวคิดการจัดการในธุรกิจดิจิทัล การเลือกกลุcมตลาดเป?าหมาย และพฤติกรรมของ

ผู;บริโภคในธุรกิจดิจิทัล 

Basic concept of storytelling, cross-media and media convergence works,  

applied concepts for planning and creating communication works and content marketing in 

various media. Studying the roles of management in digital business. Concept of management 

in digital business. Selecting target market and consumer behaviors in digital business. 

     

185-209 กลยุทธ5การตลาดดิจิทัล       3 (2-2-5)

  Digital Marketing Strategy 

  ศึกษากลยุทธCที ่มีความสำคัญตcอความสำเร็จของธุรกิจ การวิเคราะหCการพัฒนาและ

ประยุกตCใช;กลยุทธCการตลาดในธุรกิจจริง เพื่อสร;างทักษะและประสบการณCในการพัฒนากลยุทธCการตลาดทc

เหมาะสมในสถานการณCตcางๆ การศึกษากระบวนการในการกำหนดกลยุทธCการตลาดดิจิทัล การดำเนินกลยุทธC

ในทางปฎิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช;กรณีศึกษาเปQนเครื่องมือในการประมวลความรู;และ

เทคนิคเพ่ือกำหนดกลยุทธCการตลาดดิจิทัลได;อยcางเหมาะสม ภายใต;หลักจริยธรรมทางวิชาชีพการตลาด 

Analysis of development and application of digital marketing strategy in real- 
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world business. Execution of business strategy and evaluating its effectiveness through the use 

of case studies. 

 

185-301 สร?างสรรค5ส่ือออนไลน5เพ่ือการโต?ตอบทางธุรกิจ    3 (2-2-5) 

 Create Online Media for Business Interactions 

     ศึกษาวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนเพื่อสร;างสื่อออนไลนCที่ถูกต;องตามหลักการออกแบบสcวน

ที่ติดตcอกับผู;ใช; (User Interface) และผสมผสานกับการวิเคราะหCประสบการณCภายในที่บุคคลตcางๆมีสcวนรcวม

ในทุกๆ ด;านของผลิตภัณฑCและบริการของธุรกิจ (User Experience) ผู ;เรียนสามารถใช;เครื ่องมือ หรือ

โปรแกรมประยุกตCในการสร;างส่ือออนไลนC  

     Methods for designing and creating online media, with focus on optimizing 

overall user experience. Students can create online media. 

 

185-302 การถMายภาพและแตMงภาพมืออาชีพ     3 (2-2-5) 

              Professional Photography and Editing 

พ้ืนฐานการใช;อุปกรณCสำหรับงานถcายภาพอาชีพ การจัดแสงเพ่ืองานถcายภาพ 

อาชีพ การถcายภาพสินค;า การถcายภาพเพื่อสcงเสริมภาพลักษณCองคCกร การถcายภาพเพื่อจำหนcายในคลังภาพ

ออนไลนC และการแตcงภาพ  ผู;เรียนสามารถถcายภาพและแตcงภาพเพื่อใช;ในงานสื่อสารการตลาด สื่อสาร

นวัตกรรม 

Basic professional photographic equipment, professional lighting, product  

photography, corporate photography, online stock photography, and post-production photo 

editing. 

 

185-303 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย     3 (2-2-5)  

 Multimedia Design and Production Technology 

 ฝìกปฏิบัติการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย  การใช;ข;อความ ภาพ เสียง วิดีทัศนC รูปแบบ

การนำเสนอ  เพ่ือนำไปใช;ประยุตCใช;กับงานมัลติมีเดียด;านตcางๆ เชcน ด;านงานโฆษณา  ด;านการศึกษา และด;าน

ธุรกิจ เปQนต;น 

   Practice design and produce multimedia; using text, images, sound, video and 

presentation techniques for advertising, education, business etc. 

185-304  การดำเนินงานและการจัดการแพลตฟอร5มธุรกิจข?ามพรมแดน  3 (2-2-5)

  Operation and Management of Cross-border Business Platform 

  เพื่อให;นักศึกษาได;มีโอกาสศึกษาแนวทางการดำเนินงานของแพลตฟอรCมทางด;านพาณิชยC

อิเล็กทรอนิกสC ที่เปQนที่รู;จักและใช;กันอยcางแพรcหลาย เพื่อให;นักศึกษาสามารถใช;งานและจัดการร;านค;าข;าม
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ประเทศ  จากมุมมองที่สูงขึ้น เชcน กิจกรรมการวางแผน ลักษณะของแพลตฟอรCม ความหลากหลายของ

แพลตฟอรCม และอ่ืนๆ ผู;เรียนสามารถใช;งานและจัดการร;านค;าข;ามประเทศได; 

    Case studies of operational strategy of popular e-commerce businesses with focus on 

planning activities, characteristics of the platform, and diversity of platforms. Students have 

an overall understanding of how to use and manage e-commerce businesses. 

 

185-305 เตรียมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือการฝïกงาน   1 (1-0-6)          

 Preparation for Internship 

 หลักการปฎิบัติตนในการทำงานในองคCกร ความรู;เบื้องต;นในการทำงาน หน;าที่และความ

รับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงาน การนำความรู;มาประยุกตCใช;ในการปฎิบัติงาน ผู;เรียนสามารถ

เข;าใจความรู;เบื้องต;นในการทำงาน หน;าที่และความรับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงาน การนำ

ความรู;มาประยุกตCใช;ในการปฏิบัติงาน 

 Behavioral guidelines for working in an organization. Methods for applying 

knowledge to the work process. Students have a basic understanding of how to work in an 

organization. 

 

185-306 การเรียนรู?ผMานกิจกรรมในสถานท่ีทำงาน     1 (1-0-6)          

 Learning through Workspace Activities 

 การเข;ารcวมกิจกรรมเพื ่อพัฒนาความเปQนพนักงานที ่ดีที ่จัดขึ ้นโดยสถานประกอบการ 

กิจกรรมการพัฒนาความเปQนพนักงานที่ดี ประกอบด;วย กิจกรรมด;านจริยธรรมคุณธรรม และจิตอาสา 

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวข;องกับศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล;อม กิจกรรมนันทนาการ สันทนาการและ

กีฬา กิจกรรมสcงเสริมประชาธิปไตย ภาวะผู;นำและทักษะชีวิต กิจกรรมสcงเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา ซึ่งคาด

วcาผู;เข;ารcวมกิจกรรม จะมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด;านอารมณC สังคม ความถนัดทางวิชาการ ความมีวินัยท่ี

เปQนที่ยอมรับของสังคม และผู;ใกล;ชิด เข;าใจวิธีการทางานรcวมกับผู;อื่น มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ มีความรับผิดชอบตcอตนเองและสังคม มีความฉลาดทางอารมณC (Emotional Quotient) ผู;เรียน

สามารถแสดงออกทางด;านอารมณC สังคม ความถนัดทางวิชาการ ความมีวินัยที่เปQนที่ยอมรับของสังคม และผู;

ใกล;ชิด เข;าใจวิธีการทำงานรcวมกับผู;อ่ืน 

  Students will attend activities for personnel development organized by their 

internship hosts. The activities will cover several topics including ethics, culture, environmental 

preservation, leadership, etc. Students know how to behave properly while working in an 

organization. 
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185-307  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1    9 (0-40-0)          

 Internship 1 

  การเรียนรู;รcวมกับการทำงานรcวมกับมืออาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการทำงานหา

ประสบการณC การให;ลำดับขั้นเปQนที่นcาพอใจ หรือไมcเปQนที่นcาพอใจ ผู;เรียนสามารถเรียนรู; และมีประสบการณC

การทำงานรcวมกับบริษัทในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

  Students will be doing an internship with organizations in the digital 

marketing industry. Students know how to work in an organization in the digital marketing 

industry. 

 

185-308  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2    9 (0-40-0)          

Internship 2 

     ความรู;ทักษะและเทคนิคการแก;ปäญหา การให;ลำดับขั้นเปQนที่นcาพอใจ หรือไมcเปQนที่นcาพอใจ 

ผู;เรียนสามารถเรียนรู; และมีประสบการณCการทำงานรcวมกับบริษัทในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

     Work integrated learning with professionals in digital industry including gaining 

work experience and developing skills and problem-solving techniques. Grading will be given 

on satisfactory or unsatisfactory basis. Students will be doing an internship with organizations 

and know how to work in the digital marketing industry. 

 

185-401  สัมมนาการตลาดดิจิทัล       9 (0-40-0)         

  Digital Marketing Seminar 

  ศึกษาหัวข;อ แนวคิด วิธีการ รวมถึงกลยุทธCทางการตลาดดิจิทัลสมัยใหมcในแวดวงธุรกิจ หรือ

เครื่องมือเฉพาะซึ่งเปQนพัฒนาการทางการตลาดใหมcๆ ที่ทันสมัย หรือกำลังเปQนที่สนใจ หรือเปQนแนวโน;มท่ี

สำคัญในอนาคต เพื่อประโยชนCในการพัฒนาความคิด และการทำงานของนักศึกษา ผู;เรียนสามารถนำเสนอกล

ยุทธCทางการตลาดดิจิทัลสมัยใหมcในแวดวงธุรกิจ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเปQนพัฒนาการทางการตลาดใหมcๆท่ี

ทันสมัย 

  Study various topics on digital marketing such as new digital marketing 

strategies and future trends. Students can make presentations on new digital marketing 

strategies and tools. 

 

185-402 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล     3 (2-2-5) 

  Digital Marketing Campaign Design 

  ศึกษาองคCประกอบสำคัญของการทำแคมเปญสื่อสารการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการจำแนก

กลุcมผู;รับสารที่มีคุณคcา วางแผนชcองทางสื่อสาร วัดผลและประเมินผล วางแผนงบประมาณ และประเมินผล
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ความสำเร็จของแคมเปญการสื่อสารดิจิทัล รวมไปถึงการวางแผนใช;กิจกรรมเชิงยุทธวิธีที ่เหมาะสมผcาน

ส่ือกลางตcางๆ 

  Process for creating and running a digital marketing campaign, including 

identifying target groups, planning communication channels, planning budget, evaluation, 

among others. Students can plan, create, run, and evaluate digital marketing campaigns. 

 

185-403  การบริหารความสำเร็จด?วยเทคโนโลยี     3 (2-2-5) 

 Managing Success with Technology 

     ศึกษาเครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการด;านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานกับการ

บริหารโครงการทางธุรกิจ พร;อมทั้งกำหนดขอบเขต ความเปQนไปได; งบประมาณ การสื่อสารเพื่อความเข;าใจ

ตcอโครงการ  การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ;างทรัพยากรตcางๆ ที่เกี่ยวข;องกับโครงการด;าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู;เรียนสามารถเขียนโครงการเพ่ือเสนอการใช;เทคโนโลยีในการทำการตลาดดิจิทัล 

   Tools and techniques for managing information technology (IT) that takes into 

account business structure. Risk and Supply chain management for IT projects. Students can 

write project proposals for IT projects related to digital marketing. 

 

185-404  นวัตกรรมและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ    3 (2-2-5)

  Innovation and Integrated Marketing Communication 

แนวคิด หลักการ และกระบวนการส่ือสารการตลาดและนวัตกรรมแบบบูรณาการ การ 

วางแผน การกำหนดกลยุทธC และเครื่องมือสื่อสารการตลาดตcาง ๆ ผู;เรียนสามารถเขียนและนำเสนอแผนการ

ส่ือสารการตลาดและนวัตกรรมแบบบูรณาการ 

   Concepts, principles and innovative integrated marketing communication 

process; planning, setting strategies and marketing communication tools. To design process for 

online advertisements and overall understanding of how modern advertisement industry 

works. Students have an overall understanding of how modern advertisement industry works. 

 

185-405 เทคนิคการตMอรองและการนำเสนองาน     3 (2-2-5)          

  Negotiation and Presentation Techniques       

เทคนิคตcาง ๆ ในการนำเสนอแผนงานการส่ือสารการตลาดและนวัตกรรม การเจรจา 

ตcอรอง การใช;โสตทัศนูปกรณCในการนำเสนองาน การฝìกปฏิบัติในการนำเสนองานแบบมืออาชีพ  ผู;เรียน

สามารถนำเสนองานและใช;โสตทัศนูปกรณCในการนำเสนองานอยcางมืออาชีพ 

Various innovation and marketing communication negotiation presentation  
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techniques, guidelines and audio-visual aids for presentation, professional presentation 

practice. 

 

185-406 การออกแบบอัตลักษณ5และตราสินค?า      3 (2-2-5)          

  Identity and Brand Design   

แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณC ตราสินค;า คุณคcาตราสินค;า องคCประกอบของตราสินค;า การ 

บริหารจัดการตราสินค;า แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสร;างและรักษาตราสินค;า และการออกแบบตราสินค;า 

ผู;เรียนสามารถสร;างและออกแบบตราสินค;าเพ่ือใช;ประกอบในแผนธุรกิจและส่ือสารการตลาดของตนเอง 

Identity and brand concept, brand equity, components of brand equity; brand  

management, making communication planning to build and maintain brand, and branding 

design. 

 

185-407 นวัตกรรมและเทคนิคการตลาดบนการส่ือสารไร?สาย   3 (2-2-5)          

 Innovation and Marketing Techniques on Wireless Communication 

  ศึกษาการตลาดซึ่งใช;อุปกรณCอิเลกทรอนิกสCเคลื่อนที่เปQนเครื่องมือในการทำการตลาด ศึกษา

ผู;ให;บริการส่ือสารไร;สาย ผู;มีบทบาทตcางๆ ท่ีเก่ียวข;องกับการพาณิชยCเคล่ือนท่ี และวงจรชีวิตของการตลาดการ

บริการโดยใช;พิกัดสถานที่ การจัดการบริการพาณิชยCเคลื่อนท่ี ผู ;เรียนสามารถใช;อุปกรณCอิเลกทรอนิกสC

เคล่ือนท่ีเปQนเคร่ืองมือในการทำการตลาด 

   Study of marketing strategies that use mobile devices as the communication 

medium. Lifecycle of marketing campaigns that use location data. Management of mobile 

commerce. Students can use mobile devices as marketing tool. 

 

 

185-408 การตลาดสำหรับผู?ประกอบการ      3 (2-2-5) 

  Marketing for Entrepreneurs 

  ศึกษาบทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเปQนผู;ประกอบการสำหรับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยcอม และธุรกิจสตารCอัพ  ศึกษาและวางแผนทางการตลาดเพ่ือดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปäจจัย

สิ่งแวดล;อมภายในและภายนอกองคCกรที่สcงผลกระทบตcอการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธCทางการตลาด

สำหรับผู;ประกอบการ อาทิ การแบcงสcวนตลาด การกำหนดเป?าหมาย การวางตำแหนcงทางการตลาด นโยบาย

ด;านผลิตภัณฑC บรรจุภัณฑC การสร;างตราสินค;า การกำหนดราคาและชcองทางการจัดจำหนcาย และการสcงเสริม

การตลาด 

   Management of marketing strategies for businesses, taking into account the 

environment inside and outside of the organization. Process for planning marketing strategies 
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for entrepreneurs, including market segmentation, packaging, branding, pricing, etc. Students 

plan marketing strategies as entrepreneurs. 

 



 
 

3.6 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน;งและคุณวุฒิของอาจารยB 

ลำดับ ตำแหน;งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปLท่ีสำเร็จการศึกษา 

1 อาจารย( กันทิมา คงสถิตสุวรรณ 3 1017 0036x xx x - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร(และระบบสารสนเทศ)         

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร( 2559 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร() 2541 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร() มหาวิทยาลัย     

เซนต(จอห(น 2538  

2 อาจารย( ภูริเดช อาภาสัตย( 1 1022 0009x xx x - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม 2558 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร(ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธนบุรี 2556 

3 อาจารย( ศรีสุดา จงสิทธิผล 3 1009 0472x xx x - Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois 

University at Carbondale, U.S.A, 2534. 

- Master of Accounting, Utah State University U.S.A, 2525 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( 2521 

4 อาจารย( ไพรัช บุญสุวรรณ 3 1017 0058x xx x - Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of 

Business Administration, Chulalongkorn University, 2013.  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร() 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2533 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 
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ลำดับ ตำแหน;งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 
เลขประจำตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน, ปLท่ีสำเร็จการศึกษา 

5 อาจารย( นิตยา เกิดแย}ม 3 1202 0055x xx x - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 

2562 

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 

2546 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร() มหาวิทยาลัยราชภัฏบ}านสมเด็จ 

2542 



 
 

4.  องค'ประกอบเก่ียวกับการฝ5กปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูCของการฝ5กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

      จากการประชุมร+วมระหว+างคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผู:มีส+วนได:ส+วนเสีย พบว+า การท่ีจะส+งเสริม

ให:นักศึกษาได:มีการพัฒนาให:เกิดสมรรถนะที่ตรงตามความต:องการของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรควรให:

นักศึกษา หรือบัณฑิตมีประสบการณNในวิชาชีพก+อนเข:าสู +การทำงานจริง ดังนั ้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา

ประสบการณNภาคสนาม เพื่อฝRกให:นักศึกษารู:จักการประยุกตNใช:ความรู:ที่เรียนมา นำมาใช:กับสภาพการทำงาน

จริง และเพื่อเปTนการเตรียมความพร:อมในทุก ๆ ด:าน ก+อนออกไปทำงานจริง โดยหลักสูตรได:จัดให:นักศึกษาได:

เรียนวิชาดังน้ี 

185-306 การเรียนรู:ผ+านกิจกรรมในสถานท่ีทำงาน 1 (1-0-6) 

185-307 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 9 (0-40-0) 

185-308 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 9 (0-40-0) 

     โดยหลักสูตรมีความคาดหวังผลการเรียนรู:ของการฝRกปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) สามารถบูรณาการองคNความรู:ท้ังด:านการคิดวิเคราะหNเชิงโปรแกรม ความรู:ด:านการตลาด  

และความรู:ด:านนิเทศศาสตรNเพ่ือสร:างสรรคNผลงาน หรือปฏิบัติงานตามความคาดหวังขององคNกรได:  

(2) มีความสามารถในการส่ือสารท้ังวัจนภาษา และอวัจนภาษา  

(3) มีมนุษยสัมพันธNและสามารถทำงานร+วมกับผู:อ่ืนได:ดี 

      (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข:าใจวัฒนธรรมขององคNกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให:เข:ากับ

สถานประกอบการได: 

(5) มีความกล:าในการแสดงออก และนำความคิดสร:างสรรคNไปใช:ประโยชนNในงานได: 

 

      4.2  ชHวงเวลาในการฝ5กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
   ปfการศึกษาท่ี 4  

 

      4.3   ชHวงเวลาฝ5กปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
             นักศึกษาฝfกปฎิบัติงานและศึกษา ณ สถานประกอบการ 5 วันต+อสัปดาหN  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความคิดริเริ ่มสร:างสรรคNอย+างเปTน

ระบบ 

1.1 ส+งเสริมให:นักศึกษาเรียนรู:ผ+านการฝRกปฏิบัติ การจัดทำ

โครงการ การนำเสนอ การอภิปราย  

1.2 มีความสามารถในการใช:เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคNของ

งาน  

1. จัดให:มีรายวิชาด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผสมผสานการ

ใช:โปรแกรมประยุกตNร+วมกับการศึกษารายวิชาด:านการตลาด 

และนิเทศศาสตรN 

1.3  มีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

รู :เท+าทันประโยชนNและภัยด:านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีการให:ความรู:ข:อกฎหมายที่เกี่ยวข:องกับการใช:เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสอดแทรกจริยธรรมทางวิชาชีพในรายวิชา

ต+างๆ  

 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูCในแตHละดCานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

    2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูCในแตHละดCาน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
2.1.1 ดCานคุณธรรม จริยธรรม  
(1)  ผลการเรียนรูCดCานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 

2) มีจริยธรรม 
 (2)  กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานคุณธรรม จริยธรรม  

 1) กำหนดให:เปTนวัฒนธรรมในองคNกร ปลูกฝiงความมีคุณธรรม จริยธรรมเช+นการเข:าช้ัน

เรียนตรงเวลา การแต+งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให:ผู :เรียนตระหนักและเห็นคุณค+าของการเรียนรู: 

กระตือรือร:นในการเรียนรู:รวมท้ังลักษณะอันพึงประสงคNของคนดีการยกย+องผู:ทำความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน:นการปฏิบัติให:ผู:เรียนเกิดความเข:าใจอย+างลึกซึ้งถึง

คุณธรรมท่ีต:องการปลูกฝiง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน:นให:ผู:เรียนเข:าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต:องการปลูกฝiง

บ+มเพาะให:ปรากฏในตัวผู:เรียนอย+างเปTนรูปธรรม 
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5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน:นให:ผู :เรียนเรียนรู:จากสถานการณNจริงและกรณี

ตัวอย+าง เช+น พฤติกรรมด:านคุณธรรมเช+นความซ่ือสัตยN ประหยัด อดออม 

 

(3)  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCคุณคHาดCานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู:เรียน เช+น การการเข:าชั้นเรียนตรงเวลา การแต+งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข:าร+วมกิจกรรมในช้ันเรียน การส+งงานท่ีได:รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากการทดสอบย+อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เปTนไปอย+าง

สุจริต 

3) ประเมินจากการเข:าร+วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเปTนผู:นำ

และผู:ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.1.2  ดCานความรูC 

(1) ผลการเรียนรูCดCานความรูC 
1) สามารถอธิบายถึงความรู:ความเข:าใจในศาสตรNท่ีเรียนได: 

2) สามารถบูรณาการความรู:พื้นฐานในรายวิชาต+างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได: 

หรือนำไปใช:เพ่ือการดำรงชีวิตได: 

(2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานความรูC 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน:นผู:เรียนเปTนสำคัญ  เน:นการเรียนการสอนที่เปTน (Active 

Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู:และประสบการณNของผู:เรียนด:านสังคมโลก

ผสมผสานกับความรู:และประสบการณNใหม+ในรายวิชาท่ีสอน  

3) จัดให:มีการเรียนรู:จากห:องปฏิบัติการ และหรือสถานการณNจริงที่เกี่ยวข:องกับธรรมชาติ

และส่ิงแวดล:อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณNตรง เพื่อให:มีการ

เรียนรู:ท้ังองคNความรู: ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฎีสู+การประยุกตNในชีวิตประจำวัน 

5) เรียนรู :จากแหล+งเรียนรู :ที ่หลากหลายทั ้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงความ

เปล่ียนแปลงทางด:านวิทยาการและเทคโนโลยี สู+การประยุกตNในชีวิตประจำวันอย+างมีความสุข 

6) จัดให:มีกิจกรรมการเรียนรู:โดยการนำเสนองานในรูปแบบการทำรายงาน การนำเสนอ

งานท้ังแบบกลุ+มและหรือเปTนรายบุคคล 

(3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานความรูC 

 1) ให:มีการประเมินตนเองก+อนเรียนและภายหลังการเรียน 

 2) ประเมินโดยการทดสอบย+อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาท้ังในและนอกห:องเรียน 
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4) ประเมินจากผลการการทำแบบฝRกหัดในชั้นเรียนการทำรายงาน หรือการนำเสนองาน 

ท้ังเปTนกลุ+มหรือรายบุคคล  

2.1.3  ดCานทักษะทางป[ญญา 

(1)  ผลการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 
1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะหNอย+างเปTนระบบและมีเหตุผล 

    2) แสดงออกถึงความใฝzรู : สามารถติดตามความก:าวหน:าทางวิชาการอย+างต+อเนื่องใน

รายวิชาท่ีเรียนได: 

3) สามารถวิเคราะหNสถานการณNและใช:ความรู:ความเข:าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต+างๆ ในการคิดแก:ปiญหาในสถานการณNท่ีไม+เคยคาดคิดมาก+อนได:อย+างเหมาะสม 

(2)  กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด:วยกระบวนการคิดเพื่อส+งเสริมให:ผู:เรียนคิดวิเคราะหN

ด:วยเหตุผลเช+นการอภิปรายกลุ+ม จัดสถานการณNจำลอง 

2) การถาม ตอบปiญหาแสดงความเห็นในช้ันเรียน 

    3) จัดการเรียนรู:จากประสบการณN ตรง เช+นการฝRกปฏิบัติ การสังเกต  การสัมภาษณNจาก

ผู:มีประสบการณN แล:วนำมาสรุปเปTนสาระความรู: และนำไปใช:ในชีวิตประจำวัน 

      4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ

ปiญหาท่ีเกิด กับชีวิตประจำวัน โดยใช:กระบวนการวิเคราะหNเพ่ือการแก:ปiญหา 

(3)  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 

 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู: 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะหNปiญหาและความเหมาะสมในการแก:ปiญหา 

 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปiญญาของผู:เรียน ตั้งแต+การตั้งคำถาม การสืบค:น การคิด

วิเคราะหN สังเคราะหN 

4) ประเมินจากการจัดทำโครงการเพื่อประยุกตNองคNความรู:ในรายวิชาทักษะที่นำมาใช:ใน

สถานการณNจริง 

 

2.1.4  ทักษะดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ผลการเรียนรูCดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       1) แสดงออกถึงความใส+ใจท้ังต+อตนเองและผู:อ่ืน 

   2) สามารถทำงานเปTนกลุ+ม มีความรับผิดชอบต+อตนเองและสังคม 

   3) แสดงออกถึงภาวะผู:นำและผู:ตามท่ีเหมาะสม 
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(2)  กลยุทธ'การสอนที่ใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู:ผ+านประสบการณNตรงจากการทำงานเปTนกลุ+มและงานที่ต:องมี

ปฏิสัมพันธNระหว+างบุคคล เพ่ือฝRกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต+างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณNการเรียนรู:ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรกเรื ่องความรับผิดชอบ การทำงานเปTนทีม มีมนุษยสัมพันธN การเข:าใจ

วัฒนธรรมในองคNกร ในรายวิชาต+างๆ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู :ที ่ให:โอกาสให:ผู :เรียนได:มีปฏิสัมพันธNช+วยการเรียนรู : เช+น 

ความสำคัญและความรับผิดชอบต+อธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู:ที่ให:โอกาสให:ผู:เรียนได:มีโอกาสแสดงออกในการเปTนผู:นำและผู:

ตามท่ีดี เช+น การทำงานเปTนกลุ+ม 

 (3)  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานทักษะความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทำกิจกรรมกลุ+มของผู:เรียน 

2) การนำเสนอผลงานเปTนกลุ+ม 

3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน:าท่ีท่ีได:รับมอบหมาย 

4) การประเมิน โดยเพ่ือนในช้ันเรียน 

2.1.5  ดCานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ผลการเรียนรูCดCานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช:ภาษาเพ่ือการส่ือสารได:อย+างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถวิเคราะหNข:อมูลเชิงตัวเลขหรือใช:เทคนิคทางคณิตศาสตรNและสถิติในการ

ดำรงชีวิต 

3) สามารถรู:เท+าทันและเลือกใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและนำเสนอข:อมูลได: 
(2)  กลยุทธ'การสอนที่ใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน:นการฝRกทักษะการส่ือสารท้ังการพูด การอ+าน การเขียน 

และการนำเสนอในช้ันเรียนเปTนภาษาต+างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน:นการฝRกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ+าน การเขียน และ

การนำเสนอในช้ันเรียนเปTนภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู:ให:ผู:เรียนได:สืบค:นข:อมูลด:วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

และเหมาะสมและได:ข:อมูลท่ีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคNท่ีต:องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณNตรงให:ผู:เรียนได:ใช:คณิตศาสตรNเชิง

ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหNข:อมูลด:วยคอมพิวเตอรN พร:อมกับนำเสนอด:วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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 (3)  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชC
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให:ผู :เรียนได:สะท:อนความรู: ความคิด ความเข:าใจ ทักษะการสื่อสารด:าน

ภาษาไทย/ภาษาต+างประเทศ ผ+านส่ือเทคโนโลยีแบบต+างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช:เทคโนโลยีระหว+างกิจกรรมการเรียนรู:ในชั้นเรียน และการร+วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอ ผลงาน โดยใช:เทคโนโลยี 

4) ประเมินจากการทดสอบย+อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

  
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูCในแตHละดCาน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

     2.2.1 ดCานคุณธรรม จริยธรรม  
          (1) ผลการเรียนรูCดCานคุณธรรม จริยธรรม 

                   1) มีคุณธรรม 

                   2) มีจริยธรรม 

          (2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานคุณธรรม จริยธรรม 

                  1) กำหนดให:เปTนวัฒนธรรมในองคNกร  ปลูกฝiงความมีคุณธรรม จริยธรรมเช+นการเข:าชั้นเรียน

ตรงเวลา   การแต+งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

         2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให:ผู:เรียนตระหนักและเห็นคุณค+าของการเรียนรู:  

กระตือรือร:นในการเรียนรู:รวมท้ังลักษณะอันพึงประสงคNของคนดีการยกย+องผู:ทำความดี 

         3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน:นการปฏิบัติให:ผู:เรียนเกิดความเข:าใจอย+าง 

ลึกซ้ึงถึงคุณธรรมท่ีต:องการปลูกฝiง มีความขยันอดทน 

         4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน:นให:ผู:เรียนเข:าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีต:องการ 

ปลูกฝiงบ+มเพาะให:ปรากฏในตัวผู:เรียนอย+างเปTนรูปธรรม 

         5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน:นให:ผู:เรียนเรียนรู:จากสถานการณNจริงและกรณี 

ตัวอย+าง เช+นพฤติกรรมด:านคุณธรรมเช+นความซ่ือสัตยN ประหยัด อดออม 

         6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน:นให:ผู:เรียนเข:าใจถึงคุณค+าของศิลปะและดนตรี 
รวมท้ังคุณค+าของการมีจิตสาธารณะ 

 
         (3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานคุณธรรม จริยธรรม 
                  1) ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมายในประเด็นการตรงต+อเวลา ความละเอียดครบถ:วน

ของเน้ือหาของงาน 

        2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝRกปฏิบัติงาน   
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    2.2.2 ดCานความรูC  
         (1) ผลการเรียนรูCดCานความรูC 

                 1) มีความรู:ด:านการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือการส่ือสารทางการตลาดดิจิทัล 

                 2) มีความรู:ในหลักการด:านการสร:างนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล 

                 3) มีความรู:ด:านการบริหารโครงการทางธุรกิจ 

 

         (2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานความรูC 
                 1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียนเปTนสำคัญ  เน:นการเรียนการสอนท่ีเปTน (Active Learning)     

         2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู:และประสบการณNของผู:เรียนผสมผสานกับความรู:

และประสบการณNใหม+ในรายวิชาท่ีสอน  

         3) จัดให:มีการเรียนรู:จากห:องปฏิบัติการ และหรือสถานการณNจริงที่เกี่ยวข:องกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล:อม 

         4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณNตรง เพื่อให:มีการเรียนรู:

ท้ังองคNความรู:  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฎีสู+การประยุกตNในชีวิตประจำวัน 

         5) เรียนรู:จากแหล+งเรียนรู:ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางด:านวิทยาการและเทคโนโลยี สู+การประยุกตNในชีวิตประจำวันอย+างมีความสุข 

         6) จัดให:มีกิจกรรมการเรียนรู:โดยการนำเสนองานในรูปแบบการทำรายงาน การนำเสนองานท้ัง

แบบกลุ+มและหรือเปTนรายบุคคล 

          (3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานความรูC 
                 1) ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย หรือช้ินงาน  

        2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝRกปฏิบัติงาน   

 

    2.2.3  ดCานทักษะทางป[ญญา  
            (1) ผลการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 

       1) มีทักษะการคิดวิเคราะหNอย+างเปTนระบบ  

                 2) มีทักษะในการบูรณาการองคNความรู:ท่ีเรียนเพ่ือสร:างให:เกิดช้ินงาน หรือนวัตกรรม 

                 3) มีทักษะในการสร:างสรรคNช้ินงาน หรือผลงานท่ีสนับสนุนการตลาดดิจิทัล 

 

             (2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 
                 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด:วยกระบวนการคิดเพื่อส+งเสริมให:ผู:เรียนคิดวิเคราะหNด:วย

เหตุผล เช+น การอภิปรายกลุ+ม จัดสถานการณNจำลอง 

         2) การถาม ตอบปiญหาแสดงความเห็นในช้ันเรียน 
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         3) จัดการเรียนรู:จากประสบการณNตรง เช+นการฝRกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณNจากผู:มี

ประสบการณN แล:วนำมาสรุปเปTนสาระความรู: และนำไปใช:สร:างช้ินงาน หรือนวัตกรรม 

         4) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

            (3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCดCานทักษะทางป[ญญา 
                  1) ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย หรือช้ินงาน  

        2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝRกปฏิบัติงาน   

 

    2.2.4 ทักษะดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ  

            (1) ผลการเรียนรูCทักษะดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ  
                 1) สามารถส่ือสารเพ่ือความสำเร็จของงานได:อย+างมีประสิทธิภาพ 

                 2) สามารถทำงานร+วมกับบุคคลอ่ืนได: 

            (2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCทักษะดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
         1) จัดกิจกรรมการเรียนรู :ผ+านประสบการณNตรงจากการทำงานเปTนกลุ +มและงานที ่ต:องมี

ปฏิสัมพันธN ระหว+างบุคคล  เพ่ือฝRกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต+างของตนในสังคม 

         2) จัดประสบการณNการเรียนรู:ในภาคปฏิบัติ 

         3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การทำงานเปTนทีม  มีมนุษยสัมพันธN  การเข:าใจวัฒนธรรม

ในองคNกร ในรายวิชาต+าง ๆ 

             (3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCทักษะดCานความสัมพันธ'ระหวHางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

                 1) ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย หรือช้ินงาน  

       2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝRกปฏิบัติงาน  

 

    2.2.5 ทักษะดCานการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         (1) ผลการเรียนรูCทักษะดCานการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผิดชอบ  

                 1) สามารถใช:เคร่ืองมือทางดิจิทัลเพ่ืองานด:านการตลาดดิจิทัลได: 

                 2) สามารถคิดวิเคราะหNได:อย+างเปTนระบบโดยใช:หลักการทางคอมพิวเตอรN 

 

         (2) กลยุทธ'การสอนท่ีใชCในการพัฒนาการเรียนรูCทักษะดCานการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน:นการฝRกทักษะการส่ือสารท้ังการพูดการอ+านการเขียน  

และการนำเสนอเพ่ือโน:มน:าว การเจรจราทางธุรกิจเปTนภาษาไทย หรือภาษาต+างประเทศ 
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 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู:ให:ผู:เรียนได:สืบค:นข:อมูลด:วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ

เหมาะสมและได:ข:อมูลท่ีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคNท่ีต:องการ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณNตรงให:ผู:เรียนได:ใช:เครื่องมือทางดิจิทัล 

แลใช:หลักการทางคอมพิวเตอรNเพ่ืองานด:านการตลาดดิจิทัล 

 

         (3) กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูCทักษะดCานการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชC
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                1) ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย หรือช้ินงาน  

                2) ประเมินจากคุณภาพในการนำเสนอผลงาน  

      3) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝRกปฏิบัติงาน   



 
 

 4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู@จากหลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum Mapping)  

    4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ทักษะความรู9 ทักษะทางป<ญญา 

ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช9เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

185-101 ผู9นำด9านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล l 〇  〇 l      l     

185-102 การออกแบบความคิดเชิงระบบ 〇 〇  l l    〇  〇   

185-103 หลักการสื่อสารนวัตกรรม  〇  l l    〇  〇   

185-104 การพัฒนาตนเองสูAการเรียนรู9  〇  〇  l 〇       〇 

185-105 หลักจิตวิทยาในการดูแลลูกค9า  〇  〇   〇 l   l   

185-106 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจดิจิทัล l l 〇  〇   〇      

185-107 ทักษะการคิดผAานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร@  〇 l  l        l 

185-108 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร9างนวัตกรรม  〇  l   〇  〇    〇 

185-109 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ  〇  〇  〇     l   

185-110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ  〇  〇  〇     l   

185-111 ความเป9นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 〇 〇  〇 〇  〇 〇      

185-112 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 〇 〇 l 〇 〇  〇 〇      
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ทักษะความรู9 ทักษะทางป<ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห@

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช9

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) 

185-201 แผนธุรกิจสตาร@ทอัพ 〇 l l l    l  l 〇  

185-202 การวิเคราะห@ข9อมูลเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ  〇 〇   l   〇   l 

185-203 การสนับสนุนธุรกิจด9วยป<ญญาประดิษฐ@  〇 〇   l   〇   l 

185-204 การเงินเบื้องต9นสำหรับนักธุรกิจเริ่มต9นใหมA 〇    〇 〇      〇 

185-205 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 〇  l    l   〇 l  

185-206 การจัดการโลจิสติกส@และซัพพลายเชน  〇   l  〇  〇 〇 〇  

185-207 การสร9างสรรค@ดิจิทัลอาร@ตเพื่องานด9านการตลาด

ดิจิทัล 
〇  l    l   〇 l  

185-208 ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร9างสรรค@ผAานการเลAาเรื่อง 〇  l    l   〇 l  

185-209 กลยุทธ@การตลาดดิจิทัล 〇 l l l    l  l 〇  

185-301 สร9างสรรค@สื่อออนไลน@เพื่อการตอบโต9ทางธุรกิจ 〇  l    l   〇 l  

185-302 การถAายภาพและแตAงภาพมืออาชีพ 〇  l    l   〇 l  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ทักษะความรู9 ทักษะทางป<ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห@

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช9

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) 

185-303 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย 〇  l    l   〇 l  

185-304 การดำเนินงานและการจัดการแพลตฟอร@มธุรกิจ

ข9ามพรมแดน 
 〇   l  〇  〇 〇 〇  

185-305 เตรียมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการ

ฝhกงาน 
l l l l l l l l l l l l 

185-306 การเรียนรู9ผAานกิจกรรมในสถานที่ทำงาน l l l l l l l l l l l l 

185-307 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 l l l l l l l l l l l l 

185-308 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 l l l l l l l l l l l l 

185-401 สัมมนาการตลาดดิจิทัล 〇 〇   l  〇 l 〇 〇 〇 〇 

185-402 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล  〇   l   l 〇  〇  

185-403 การบริหารความสำเร็จด9วยเทคโนโลย ี  〇   〇 〇     l l 

185-404 นวัตกรรมและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  〇 〇 l   l  〇  〇  

185-405 เทคนิคการนำเสนองานลูกค9า  〇  l  〇   l  〇  

185-406 การออกแบบอัตลักษณ@และแบรนด@ 〇 〇 l     〇     

185-407 นวัตกรรมและเทคนิคการตลาดบนการสื่อสารไร9

สาย 
 〇   〇 〇     l l 

185-408 การตลาดสำหรับการเปjนผู9ประกอบการ 〇 〇   l  〇 l 〇 〇 〇 〇 

สรุปรวมหลักสูตร l l l l l l l l l l l l 
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5. ผลลัพธ\การเรียนรู@ท่ีคาดหวังในแตBละช้ันป_  

 

ป_

การศึกษา 

 

ผลลัพธ\การ

เรียนรู@ของ

หลักสูตร  

ผลลัพธ\จากการเรียนรู@ 

 

ผลการเรียนรู@ท่ีประเมิน 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1 PLO1 ผู9เรียนเปjนผู9ที่คิดอยAางเปjนระบบ มีความสามารถทางการสื่อสารและทักษะการ

ค9นคว9าผAานรายวิชาที่ตอบโจทย@การตลาดโลกดิจิทัล การออกแบบชีวิต การ

ออกแบบความคิด การวิเคราะห@ และการปรับตัวภายใต9สถานการณ@วิกฤต/วิถี

ชีวิตใหมA 

ความสามารถในการคิดอยAางเปjน

ระบบ  

• โครงงาน/รายงาน 

• เสวนา/โต9วาที/นำเสนอการ

ปรับตัวภายใต9สถานการณ@

วิกฤต/วิถีใหมA 

2 PLO2 สามารถนำความรู9ด9านเทคโนโลยีการสื่อสารและการตลาดมาประยุกต@ใช9เปjน

เครื่องมือเพื่อสร9างแผนธุรกิจที่สามารถนำไปพิชชิ่งในเวทีการแขAงขันได9 

มีทักษะการสื่อสาร และการเขียน

แผนธุรกิจด9วยเข9ารAวมแขAงขันการ

ประกวดแผนธุรกิจ 

• เขียนแผนธุรกิจ 

• เข9ารAวมแขAงขันการประกวด

แผนธุรกิจ   

3  PLO3 ออกแบบและสร9างเครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาด ด9วยกระบวนการคิด

วิเคราะห@อยAางสร9างสรรค@ผAานการฝhกปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 

 

ความสามารถในการสร9างสรรค@สื่อ

ออนไลน@ และนำความรู9ใหมAไปใช9

ในการปฎิบัติงานในสภาพจริง  

• เว็บไซต@ และแพลตฟอร@ม

ออนไลน@  

• สร9างรายได9ให9กับผู9ประกอบการ 

4 PLO4 บูรณาการองค@ความรู9ทางด9านการตลาดดิจิทัล สามารถวิเคราะห@ความเปjนไปได9

และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปjนผู9ประกอบการและสร9างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลคAาทาง

เศรษฐกิจให9แกAประเทศ 

ความสามารถในสร9างต9นแบบทาง

การตลาดดิจิทัล  

• ต9นแบบทางการตลาดดิจิทัล  



 
 

4. แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบรายวิชาสู9ผลลัพธ=การเรียนรู@ท่ีคาดหวัง (PLO)   

     

รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 
185-101 ผู)นำด)านนวัตกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล ü    

185-102 การออกแบบความคิดเชิงระบบ ü    

185-103 หลักการสื่อสารนวัตกรรม ü    

185-104 การพัฒนาตนเองสูMการเรียนรู) ü    

185-105 หลักจิตวิทยาในการดูแลลูกค)า ü    

185-106 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจดิจิทัล ü    

185-107 ทักษะการคิดผMานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรX ü    

185-108 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร)างนวัตกรรม ü    

185-109 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ ü    

185-110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ ü    

185-111 ความเป9นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก ü    

185-112 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ü    

185-201 แผนธุรกิจสตารXทอัพ  ü   

185-202 การวิเคราะหXข)อมูลเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ  ü   

185-203 การสนับสนุนธุรกิจด)วยป^ญญาประดิษฐX  ü   

185-204 การเงินเบื้องต)นสำหรับนักธุรกิจเริ่มต)นใหมM  ü   

185-205 การผลิตภาพเคลื่อนไหว  ü   

185-206 การจัดการโลจิสติกสXและซัพพลายเชน  ü   

185-207 การสร)างสรรคXดิจิทัลอารXตเพื่องานด)านการตลาดดิจิทัล  ü   

185-208 ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร)างสรรคXผMานการเลMาเรื่อง  ü   

185-209 กลยุทธXการตลาดดิจิทัล  ü   

185-301 สร)างสรรคXสื่อออนไลนXเพื่อการตอบโต)ทางธุรกิจ   ü  

185-302 การถMายภาพและแตMงภาพมืออาชีพ   ü  

185-303 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย   ü  

185-304 การดำเนินงานและการจัดการแพลตฟอรXมธุรกิจข)าม

พรมแดน 
  ü  

185-305 เตรียมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการฝfกงาน   ü  

185-306 การเรียนรู)ผMานกิจกรรมในสถานที่ทำงาน   ü  

185-307 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1   ü  

185-308 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2   ü  

185-401 สัมมนาการตลาดดิจิทัล    ü 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 

185-402 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล    ü 
185-403 การบริหารความสำเร็จด)วยเทคโนโลย ี    ü 
185-404 นวัตกรรมและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    ü 
185-405 เทคนิคการนำเสนองานลูกค)า    ü 
185-406 การออกแบบอัตลักษณXและแบรนดX    ü 
185-407 นวัตกรรมและเทคนิคการตลาดบนการสื่อสารไร)สาย    ü 
185-408 การตลาดสำหรับการเปhนผู)ประกอบการ    ü 

 



48 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ= ในการให@ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป5นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

 1.1 นักศึกษามีสิทธิ์เขAาสอบในรายวิชาใด จะตAองมีเวลาเรียนไม@นAอยกว@า รAอยละ 80 ของชั่วโมงที่มี

การสอนในวิชาน้ัน 

 1.2 สัญลักษณSของการวัดผล 

      ผลการสอบของแต@ละรายวิชา จะวัดออกมาเป5นลำดับข้ัน (Grade) มีแตAมระดับคะแนนดังน้ี 

   ลำดับข้ัน ความหมาย  แต@มระดับคะแนน 

 A ดีเย่ียม 4.00 

 B+ ดีมาก 3.50 
 B ดี 3.00 
 C+ ค@อนขAางดี 2.50 

 C พอใชA 2.00 
 D+ อ@อน 1.50 
 D อ@อนมาก 1.00 

 F ตก 0.00 
  การใหA F จะกระทำไดAดังน้ี 
  - นักศึกษาเขAาสอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ 

  - นักศึกษาขาดสอบไม@ไดAรับอนุมัติจากอธิการบดี 
  - นักศึกษาไม@มีสิทธิเขAาสอบเน่ืองจากไดAรับการตัดสินว@าเวลาเรียนไม@ถึงรAอยละ 80 ในรายวิชาน้ัน 

1.3 นอกจากจัดลำดับขั้นทั้ง 8 ดังกล@าวแลAว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ อาจจะแสดงไดAดAวย

สัญลักษณSต@อไปน้ี 
   สัญลักษณ=       ความหมาย 

 W เพิกถอนโดยไดAรับอนุมัติ  (Withdraw with Permission) 

 S การเรียนเป5นท่ีพอใจ  (Satisfactory) 
 U การเรียนไม@เป5นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory) 
 I การวัดผลไม@สมบูรณS  (Incomplete) 

 P การสอนยังไม@ส้ินสุด  (In Progress) 
 AU การลงทะเบียนเพ่ือร@วมฟÄง  (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู@ขณะนักศึกษายังไม9สำเร็จการศึกษา 

 1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ดำเนินการทบทวนสอบดAวยวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิในรูปแบบต@าง 

ๆ อาทิ การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณS และการสังเกต โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการทวนสอบใหAเป5นไปตามความเหมาะสมและ

ถูกตAอง 

 2) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูAของนักศึกษาเป5นส@วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณา

ขAอสอบและค@าระดับคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู@หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAของนักศึกษา เนAนศึกษาสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต และนำผลการศึกษาที่ไดAมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรอย@างต@อเนื่อง 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทั้งน้ี 
การศึกษาจะดำเนินการต@อไปน้ี 

 (1) ศึกษาการไดAงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต@ละรุ@นที่จบการศึกษา ดAานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ การประกอบอาชีพ และอัตราเงินเดือน  

 (2) ศึกษาความพึงพอใจของการผูAใชAบัณฑิต โดยการส@งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความรูA

ความสามารถ และทักษะของบัณฑิต 

 (3) ศึกษาความเห็นจากผูAทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรืออาจารยSพิเศษ เก่ียวกับ

ความพรAอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวขAองกับกระบวนการเรียนรูA และการพัฒนา

องคSความรูAของนักศึกษา 

 (4) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป5นรูปธรรม อาทิ (ก) ผลงานดAานการตลาดดิจิทัล (ข) จำนวน

สิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) 

จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคSกรท่ีทำประโยชนSต@อสังคม เป5นตAน 
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3. เกณฑ=การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

1. ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑSอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไวAในหลักสูตร 

2. ไดAระดับแตAมคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ต่ำกว@า  2.00  

3. มีความประพฤติดี เหมาะสม 

4. และใหAเป5นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวยการศึกษาไม@สูงกว@าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2549 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0และบุคลากร 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย=ใหม9 

 1.1 ศูนย=พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยามจัดให@มีการปฐมนิเทศอาจารย=ใหม9 โดยอาจารยS

ใหม@ทุกคนเขAากิจกรรมปฐมนิเทศ ประกอบดAวย 

            1.1.1  นโยบายมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

            1.1.2 บทบาทหนAาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยSตามพันธกิจท้ัง 4 ดAาน 

            1.1.3  สิทธิประโยชนSของอาจารยSและกฏระเบียบต@าง ๆ 

            1.1.4  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต@าง ๆของมหาวิทยาลัย  

            1.1.5  มีการจัดทำเอกสารเป5นคู@มือสำหรับอาจารยSใหม@ และคำแนะนำการเป5นอาจารยSท่ีปรึกษา 

            1.1.6  กลยุทธSและวิธิการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

            1.1.7  การทำเคAาโครงรายวิชา แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน 

            1.1.8  การทำวิจัยในช้ันเรียน 

            1.1.9  คุณธรรม และจริยธรรม 

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย=อาวุโสเปbนอาจารย=พ่ีเล้ียง โดยมีหนAาท่ี 

            1.2.1 ใหAคำแนะนำและคำปรึกษาเพ่ือส@งเสริมใหAเรียนรูAและปรับตนเองเขAาสู@การเป5นอาจารยSในหลักสูตร 

            1.2.2 แนะนำแนวทางการพัฒนาผูAเรียนดAวยเทคนิคการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม 

            1.2.3 ใหAคำแนะนำและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตAองสอนคู@กับอาจารยSอาวุโส 

            1.2.4 ประเมินและติดตามความกAาวหนAาในการปฏิบัติงานของอาจารยSใหม@ 

 1.3 อาจารย=ทุกคนได@รับการพัฒนาอย9างทั่วถึง ในดAานจัดการเรียนการสอน และความรูAที ่ทันสมัย 

ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส@งเสริมใหAเขAาร@วมประชุม สัมมนา และอบรม
ในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังน้ี 

           1.3.1 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป5นโครงการที่จัดโดยศูนยS

พัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการของคณะต@างๆ และโครงการพัฒนาวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           1.3.2 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เช@น การประชุมวิชาการที่จัด

โดยองคSกรวิชาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยต@างๆ ในประเทศไทย 

            1.3.3 อาจารยSทุกคนในคณะฯ ตAองเขAาร@วมการอบรมอย@างนAอยปèการศึกษาละ 2 คร้ัง 
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            1.3.4 ศึกษาดูงานอบรมในต@างประเทศ คณะฯ จัดโครงการดูงานต@างประเทศแก@อาจารยSปèการศึกษา

ละ 1 คร้ัง  

2. การพัฒนาความรู@และทักษะให@แก9คณาจารย=และบุคลากร 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

           2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดAานการสอนและการประเมินผลอย@างมีส@วนร@วมระหว@างผู Aสอน 

ผู Aบริหาร และผู Aเรียน โดยอาจารยSทุกคนตAองประเมินผลดAานการสอนของตนในแฟêมสะสมงานรายวิชา 
นักศึกษาตAองประเมินการสอนของอาจารยSผ@านทางอินเทอรSเน็ตก@อนรับทราบเกรดของแต@ละรายวิชา 

           2.1.2 ส@งเสริมใหAอาจารยSเขAาร@วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนประจำปèตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาที่จัดโดยศูนยSพัฒนาการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสยาม 

            2.1.3 กำหนดใหAมีการวิจัยในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามที่ทุกรายวิชาตAองส@ง

ผลการวิจัยในช้ันเรียนเม่ือส้ินสุดการสอนภายใน 1 เดือน 

            2.1.4 พัฒนาทักษะการใชAเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยส@งเสริมใหAทุกรายวิชาทำอีเลน

น่ิง 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด@านอ่ืน ๆ 

 ในการพัฒนาอาจารยSใหAมีความพรAอมดAานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น มหาวิทยาลัยสยามไดAร@วมมือกับ 

สถาบันการศึกษาต@างประเทศ เช@น สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารยSอบรมและศึกษาดูงานเพื่อนำองคSความรูA

ใหม@กลับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต@อไป  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑS

มาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาแห@งชาติ คือคุณสมบัติของอาจารยS
ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน@งทางวิชาการเป5นไปตามเกณฑSมาตรฐานหลักสูตร และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารยSตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑSมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารยSผูAรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารยSผูAรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนAาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน ต้ังแต@การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
1.1.2 มีอาจารยSผูAรับผิดชอบหลักสูตรไม@นAอยกว@า 5 คน ตAองอยู@ประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา โดยจะเป5นอาจารยSผูAรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว@า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม@ไดA 

1.1.3 อาจารยSผู AรับผิดชอบหลักสูตรตAองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธSกับสาขาวิชาที่เปíดสอน ขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท@าที่มีตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารยS และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไดAรับการเผยแพร@ ตามหลักเกณฑSท่ีกาหนดในการพิจารณาแต@งต้ังใหAบุคคลดำรงตำแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 

1 รายการในรอบ 5 ปèยAอนหลัง 

1.2 อาจารยSประจำหลักสูตร 

1.2.1 อาจารยSประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธSกับสาขาวิชาที่เปíดสอนขั้นต่ำปริญญาโท หรือ 

เทียบเท@าที่มีตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารยS และมีผลงานทางวิชาการที่ไดAรับการเผยแพร@
ตามหลักเกณฑSที่กาหนด ในการพิจารณาแต@งตั้งใหAบุคคลดำรงตำแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 1 รายการใน
รอบ 5 ปèยAอนหลัง หรือ 

1.2.2 ผูAเช่ียวชาญจากภาครัฐและภาคธุรกิจ ซ่ึงมีประสบการณSวิชาชีพไม@นAอยกว@า 5 ปè  

 

2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตเป5นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ  พ.ศ. 2552 โดย

หลักสูตรจัดใหAมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหAผูAเรียนมีความรูAในวิชาการและวิชาชีพ
เป5นผูAมีความรูA มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตSใชAความรูAเพื่อการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดAอย@างมีความสุขทั้งร@างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณSของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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 2.1 ส@งเสริมสนับสนุนใหAบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 
2552 คือ 

 2.1.1 ดAานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.2 ดAานความรูA 
 2.1.3 ดAานทักษะทางปÄญญา 

 2.1.4 ดAานทักษะความสัมพันธSระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.5 ดAานทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 รAอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดAงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปè 

       โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษไดA

งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดAประจำภายในระยะเวลา 1 ปè นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตท่ีสาเร็จการศึกษาในปèการศึกษาน้ันๆ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาใหม@ คือ  

 1. เริ่มจากการกำหนด คุณสมบัติผูAสมัครเรียน โดยคุณสมบัติของผูAเขAาเป5นผูAที่สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

     2. ทำประวัติผูAสมัคร 

 3. มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษาจากสำนักรับสมัคร 
 4. ข้ึนทะเบียนนักศึกษา  

 3.1 การสนับสนุนและการใหAคำแนะนำนักศึกษา 

     3.1.1 การใหAคำปรึกษาดAานวิชาการและอ่ืน ๆ แก@นักศึกษา 

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลมีการแต@งตั้งอาจารยSที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหAแก@นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปÄญหาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารยSที่ปรึกษาทาง
วิชาการไดA โดยอาจารยSของหลักสูตร ทุกคนจะตAองทำหนAาที่อาจารยSที่ปรึกษาทางวิชาการใหAแก@นักศึกษา และ
ทุกคนตAองกำหนดชั่วโมงใหAคำปรึกษาเพ่ือใหAนักศึกษาเขAาปรึกษาไดA นอกจากนี้ ตAองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหA

คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก@นักศึกษา 

 

 

      3.1.2 การอุทธรณSของนักศึกษา 
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     การอ ุทธรณSของนักศ ึกษาเป 5นไปตามกฎระเบ ียบของสำนักทะเบ ียนและว ัดผล 

มหาวิทยาลัยสยาม โดยนักศึกษาตAองใชAแบบฟอรSม คำรAองทั่วไป เพื่อยื่นต@อนายทะเบียน โดยระบุเรื ่องท่ี

ตAองการย่ืนคำรAอง พรAอมเหตุผลประกอบ การพิจารณาคำรAองจะกระทำแลAวเสร็จภายใน 7 วัน 

 3.2 ความตAองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิต 

     3.2.1 ความตAองการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีมาก โดยนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดAงานทำ 

ไม@เกิน 1 ปè 

     3.2.2 จากผลสำรวจเพ่ือพัฒนาหลักสูตร พบว@าผูAใชAบัณฑิตตAองการบัณฑิตท่ีมีความรูAในแนวกวAาง     
ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจึงเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขAาใจผลกระทบ

ทางธุรกิจท่ีเกิดจากเทคโนโลยีใหม@ๆ ท่ีจะนำมาประยุกตSใชAทางธุรกิจ 

 3.3 การประกันคุณภาพดAานนักศึกษา 

     3.3.1 การรับนักศึกษา 

             เกณฑSท่ีใชAในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร@งใส ชัดเจนและสอดคลAองกับคุณสมบัติของ 

นักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชAในการคัดเลือก ขAอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหAไดA

นักศึกษาที่มีความพรAอมทางปÄญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ@งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อใหA

สามารถสำเร็จการศึกษาไดAตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

  2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติ /ดำเนินการ 

  3) มีการประเมินกระบวนการ 
  4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป5นรูปธรรม 

    3.3.2 การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

           การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต@อไปน้ี 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

  2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินการ 
  3) มีการประเมินกระบวนการ 
  4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป5นรูปธรรม 
 

     3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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            ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต@อไปน้ี 
  1) การคงอยู@ของนักศึกษา 

  2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขAอรAองเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย= 

หลักสูตรมีระบบการรับและแต@งตั้งอาจารยSประจำหลักสูตร มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยS 

ตั้งแต@ระบบการรับอาจารยSใหม@ การคัดเลือกอาจารยSคุณสมบัติ ความรูA ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี

ความกAาวหนAาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยSดังน้ี 

 4.1. การบริหารคณาจารยS 

      4.1.1 การรับอาจารยSใหม@ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
คัดเลือกอาจารยSใหม@ใหAเป5นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม มีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

o กำหนดคุณสมบัติอาจารยSตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขAอง  

และมีความสามารถในการใชAภาษาอังกฤษ 
o ประกาศและเสาะหาผูAมีคุณสมบัติตามตAองการ 
o สืบคAนประวัติ และคุณสมบัติของผูAสมัครจากแหล@งขAอมูลท่ีเช่ือถือไดAอย@างเป5นระบบ 

และมีการตรวจสอบขAอมูลอย@างเป5นธรรม 
o ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชAส่ือการศึกษา 
o เสนอแต@งต้ังและประเมินการปฏิบติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

                  4.1.2 การมีส@วนร@วมของคณาจารยSในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

o อาจารยSและผูAเรียนร@วมประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยอาจารยSประเมินใน
แฟêมสะสมงานรายวิชา นักศึกษาประเมินทางอินเทอรSเน็ต ก@อนรับเกรดแต@ละ

รายวิชา 
o อาจารยSและผูAบริหารร@วมสัมมนาหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการสอนเม่ือ

ส้ินสุดปèการศึกษา 

o ผูAประสานงานรายวิชา จัดสัมมนาร@วมกับอาจารยSในกลุ@มวิชาเดียวกัน นำผลการ
ประเมินมาวางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเป5นขAอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

 4.1.3 การแต@งต้ังคณาจารยSพิเศษ 
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o หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มีการจัดจAาง
อาจารยSพิเศษเฉพาะหัวขAอเร่ืองท่ีตAองการความเช่ียวชาญพิเศษ 

o การจัดจAางอาจารยSพิเศษ ตAองเสนอแผนล@วงหนAาอย@างนAอย 1 ภาค
การศึกษา 

o จัดใหAมีการประเมินการสอนของอาจารยSพิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 

4.2 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยS 

        ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยSดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยS 
2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 
3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยS 

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

4.2.2 คุณภาพอาจารยS 

1) อาจารยSตAองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรAอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารยSประจำ 

หลักสูตร 
2) อาจารยSตAองมีตำแหน@งทางวิชาการรAอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารยSประจำหลักสูตร 
3) มีค @าร Aอยละของผลรวมถ@วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยS

ผูAรับผิดชอบหลักสูตรรAอยละ 20 ข้ึนไป 

4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยS 

                            มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารยSดังน้ี 

1) การคงอยู@ของอาจารยS 
2) ความพึงพอใจของอาจารยS 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู@เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลไดAบริหารจัดการหลักสูตรใหAมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย@างต@อเน่ือง การกำหนดผูAสอนจะพิจารณาระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแต@ละรายวิชาการประเมินผูAเรียน ใหAมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

5.1 การบริหารหลักสูตร 
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มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดีทำหนAาที่จัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหAเป5นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 

และวัตถุประสงคSของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังน้ี 
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑSมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะ คือ คณบดี คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำ
หนAาที่ บริหารจัดการหลักสูตรใหAเป5นไปตามเกณฑSมาตรฐานและวัตถุประสงคSของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมี
หน@วยงานเลขานุการคณะทำหนAาท่ีประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากร

การจัดการ 
5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนAาท่ีกำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังต@อไปน้ี 

                      1) ร@วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงคSของหลักสูตรใหAสอดคลAองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

                      2) กำหนดคุณสมบัติผูAเขAาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหAมีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีตAองการ 
                      3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลง
หลักสูตรสู@กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชAหลักสูตร 
                      4) เสนออาจารยSผูAสอนในแต@ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำการ

ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
                      5) ส@งเสริม สนับสนุนอาจารยSในหลักสูตรใหAพัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 
                      6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล@งฝîกประสบการณSวิชาชีพที ่เหมาะสมจัดอาจารยS จัด

อาจารยSนิเทศ เตรียมความพรAอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝîกประสบการณSวิชาชีพ 
                      7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรAางปรับปรุงหAองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณS ครุภัณฑSและอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต@อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การเตรียมความพรAอมก@อนการเปíดการเรียนการสอน 

1) แต@งต้ังอาจารยSประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธSกับสาขาวิชา 

2) หลักสูตรมอบหมายผูAสอนเตรียมความพรAอมในเรื่องอุปกรณSการเรียนการสอน ส่ือ
การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอน

และการจัดทำรายงาน 
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5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจัดทำระบบสังเกตการณS

จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหAทราบปÄญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูAสอน 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลสนับสนุนใหAผู Aสอนจัด

กระบวนการเรียนรูAท่ีเนAนความใฝïรูAของผูAเรียน และใชAส่ือประสมอย@างหลากหลาย 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัลจัดทำระบบการประเมินผลผูAสอน โดยผูAเรียน ผูAสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูAสอนประเมินผล
รายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต@ละปè หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาดดิจิทัลจัดทำร@างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปè ซึ่งประกอบดAวยผลการประเมินคุณภาพ
การสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต@อคณบดี 

6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจัด

ประชุมอาจารยSประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะหSผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปè และใชAขAอมูลเพื่อการ
ปรับปรุงกลยุทธSการสอนทักษะของอาจารยSผูAสอนในการใชAกลยุทธS การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกท่ี
ส@งผลกระทบต@อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ดิจิทัลใหAบังเกิดประสิทธิผล 

5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSของบัณฑิตก@อนสาเร็จการศึกษา 
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยSชัดเจน และแจAงใหAผูAเก่ียวขAองทราบ 
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต@อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ทุกภาคการศึกษา 
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปè หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเสนอแต@งต้ัง

ผูAทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร@างรายงานผลการดำเนินงาน

หลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปèสุดทAายก@อนสำเร็จการศึกษา และผูAใชAบัณฑิต 
5.3.6 แต@งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑS

ของสป.อว. เพื่อใหAมีการปรับปรุงหลักสูตรอย@างนAอยทุก 5 ปè โดยนำความคิดเห็นของผูAทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม@ 

ผูAใชAบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต@อลักษณะที่พึงประสงคSของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา 
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5.4 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 
                        1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขAอมูลที่ใชAในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคS
ของหลักสูตร 

                        2) ปรับปรุงหลักสูตรใหAทันสมัยตามความกAาวหนAาทางวิชาการในศาสตรSท่ีเก่ียวขAอง 
                            2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
                            2.2) มีการนำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

                            2.3) มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
                            2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
1) กำหนดผูAสอน 
2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ. 3 – 4 

3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 
4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝîกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
5) บูรณาการพันธกิจต@าง ๆ เขAากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

5.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2) นำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 
5.3) ประเมินกระบวนการ 

5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
5.5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผูAเรียน 

       ดำเนินการประเมินผูAเรียนดังน้ี 
1) ประเมินผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูAของนักศึกษา 

3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 
และ มคอ. 7)  โดยดำเนินการดังน้ี 

3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน 

3.2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูAเรียน 
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
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3.5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู@ 

มีบุคลากรฝïายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งประสานงาน จัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน 

อำนวยความสะดวกในการใชAทรัพยากร และประเมินความเพียงพอและความตAองการใชAทรัพยากรของผูAสอน 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจัดสรรงบประมาณประจำปè 

เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณS และวัสดุครุภัณฑSคอมพิวเตอรSอย@างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรAางสภาพแวดลAอมใหAเหมาะสมกับการเรียนรูAดAวยตนเองของ
นักศึกษา 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู@เดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลมีความพรAอมดAานหนังสือ 
ตำรา และการสืบคAนผ@านฐานขAอมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดAานการบริหารจัดการและดAานอื่น ๆ 

รวมถึงฐานขAอมูลที่จะใหAสืบคAน ส@วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณSที่ใชA
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย@างพอเพียง 
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 1. สถานท่ีและอุปกรณSการสอน 

 การสอน การปฏิบัต ิการและการทำวิจ ัย ใชAสถานที ่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณSการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีดังน้ี 

ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน@วย 

1. อุปกรณSคอมพิวเตอรS สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 512 ชุด 

2. อุปกรณSกลAองถ@ายภาพน่ิงดิจิทัล (Digial Camera)   รุ@น  Canon IX 970 IS 1 ตัว 

3. กลAองบันทึกวีดิทัศนSระบบดิจิทัล (Ditital Video Camera)   

 3.1)  ย่ีหAอ Sony  Handycam  รุ@น DCR-TRV33 E 1 ตัว 

 3.2) ย่ีห@อ  Sony  Handycam  รุ@น HDR-XR100/PK1 1 ตัว 

4. เคร่ืองฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอรS ( LCD Projector)   

 4.1) LCD Projector NEC  VT 47  (หAอง 3-101, 3-102, 3-404) 3 เคร่ือง 

 4.2) LCD Projector NEC VT 49   (หAอง  3-301) 1 เคร่ือง 

 4.3) LCD Projector NEC  VT660  (หAอง 3-102) 1 เคร่ือง 

 4.4) LCD  Projector NEC NP-410 G 

 (หAอง 3-204, 3-205, 3-402, 3-403, 12-801/1, 12-802) 

6 เคร่ือง 

 4.5) LCD Projector Epson Emp-X5 (หAอง 3-204) 1 เคร่ือง 

 4.6) LCD Projector NEC VT 700 G (หAอง 3-501) 1 เคร่ือง 

5. โทรทัศนSสี  29" 6 เคร่ือง 

6. เคร่ืองพิมพS  LaserJet   

 6.1)  Printer Hp LaserJet  1022n 1 เคร่ือง 

 6.2)  Printer Hp LaserJet 1100 1 เคร่ือง 

 6.3)  Printer Hp LaserJet 1020 1 เคร่ือง 

7. เคร่ืองพิมพS  Inkjet 2 เคร่ือง 

 7.1)  Printer HP DeskJet 820Cxi 1 เคร่ือง 

 7.2) Printer Epson Stylus photo 1390 1 เคร่ือง 

8. Wireless Presenter with Laser Pointer 1 ตัว 

9. Scanner Hpscanjet  5100C 1 เคร่ือง 

10. Tablet - G-Pen F509 20 ชุด 

11. Notebook Compaq  รุ@น  V2024AP 1 เคร่ือง 

12. LCD TV 42" LG  42LH20R 2 เคร่ือง 

13. Pocket PC HP IPAQ 1 เคร่ือง 
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ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน@วย 

14. I-Pad 3G 64 1 เคร่ือง 

 2. หAองสมุด  

 ปÄจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม มีหอสมุดกลางอยู@ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยมีเนื้อที่ใชA

สอย 3,560 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั่งสำหรับนักศึกษา 1,200 ที่นั่ง และมีที่นั่งสำหรับอาจารยS 75 ที่นั่ง โดยมี
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม แบ@งเป5น 

4 ประเภทดังน้ี 
   1. หนังสือ รวม 52,315 เล@ม แบ@งเป5น 
   - หนังสือภาษาไทย  27,463   เล@ม 

   - หนังสือภาษาอังกฤษ  24,852   เล@ม 
   2. วารสาร รวม 186 ช่ือเร่ือง แบ@งเป5น 
   - วารสารภาษาไทย     139  เล@ม 

   - วารสารภาษาอังกฤษ      47   เล@ม 
   3. ฐานขAอมูลในรูป CD และ ONLINE มี 4 ฐาน 
  3.1 LEXIS – NEXIS 

  3.2 Proquest Dissertations and Theses 
  3.3 NEWS Center 
  3.4  - CD ฐานขAอมูล โปรแกรมรวมกฎหมาย for Windows 

     - CD ฐานขAอมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพยS 
  4. CD / VCD เช@น ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห@งชาติ และสภาอุตสาหกรรมฯ 

  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

          ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวขAอง เพ่ือ

บริการใหAอาจารยSและนักศึกษาไดAคAนควAา และใชAประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ  
อาจารยSผูAสอนแต@ละรายวิชาในหลักสูตรมีส@วนร@วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป5น 

นอกจากนี้อาจารยSพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางเนื้อหา ไดAเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหA
หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือเพ่ือไวAใหAอาจารยSและนักศึกษาไดAศึกษาคAนควAา 

          ในส@วนของคณะจะมีหAองสมุดย@อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง 

และคณะจะตAองจัดส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือใชAประกอบการสอนของอาจารยS เช@น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอรS   

 

  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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          การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจAาหนAาที่ประจำหAองสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขAาหอสมุดกลาง และทำหนAาที่ประเมินความพอเพียงของ

หนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจAาหนAาที่ ดAานโสตทัศนอุปกรณS ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชAสื่อของอาจารยS
แลAวยังตAองประเมินความพอเพียงและความตAองการใชAส่ือของอาจารยSดAวย โดยมีรายละเอียดดังตารางต@อไปน้ี 

เปiาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

(1) จ ั ด ใ ห A ม ี ห A อ ง เ ร ี ย น 
หAองปฏิบัติการ ทรัพยากร 

ส ื ่ อ และช @ อ งทา งกา ร
เรียนรูA ที่เพียบพรAอม เพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน

หAองเรียน นอกหAองเรียน 
และเพื่อการเรียนรูAไดAดAวย
ตนเอง อย@างเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ  
(2) จัดใหAมีหAองเรียนในสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ

สนับสนุนการฝîกทักษะ
การตลาดดิจิทัล 

 

1. จัดใหAมีหAองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพรAอมใชA
งานอย@างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ

บันทึกเพื ่อเตรียมจัดสรAางสื ่อสำหรับการ
ทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรียมหAองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ

ทันสมัยและเป5นเครื ่องมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพื ่อใหAนักศึกษาสามารถฝîกปฏิบัติ 
สรAางความพรAอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดใหAมีหAองสมุดบริการทั้งหนังสือตำรา และ
สื ่อดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู A ทั ้งหAองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

 

- รวบรวมจัดทำสถิติจำนวน
เคร ื ่องม ืออ ุปกรณS ต @อหัว

นักศึกษา ชั ่วโมงการใชAงาน
หAองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข@าย

ต@อหัวนักศึกษา 
- จำนวนนักศึกษาลงเรียนใน

วิชาเรียนที ่มีการฝîกปฏิบัติ

ดAวยอุปกรณSต@าง ๆ  
- สถิติของจำนวนหนังสือตำรา 

และสื่อดิจิทัล ที่มีใหAบริการ 

และสถิติการใชAงานหนังสือ
ตำรา ส่ือดิจิทัล  

- ผลสำรวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาต@อการใหAบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูAและ
การปฏิบัติการ  

 

6.2 การประกันคุณภาพดAานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

     ดำเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAดังน้ี 

6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส@วนร@วมของอาจารยSผูAรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหAมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูA 
6.2.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAอย@างเพียงพอและเหมาะสมต@อการจัดการเรียนการ

สอน 
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยSต@อส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน ดังน้ี 
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1) มีระบบกลไกในการประเมินผูAเรียน 
2) นำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนิน 

3) ประเมินกระบวนการประเมินผูAเรียน 
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

7. ตัวบ9งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเปêาหมายตัวบ@งชี้ทั้งหมดอยู@ในเกณฑSดีต@อเนื่อง 2 ปèการศึกษาเพื่อติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ต@อไป ทั้งนี้เกณฑSการประเมินผ@าน คือ มีการดำเนินงานตามขAอ 1–5 และอย@างนAอย

รAอยละ 80 ของตัวบ@งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวAในแต@ละปè 

ดัชนีบ9งช้ีผลการดำเนินงาน 
ปyการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(1) อาจารยSประจำหลักสูตรอย@างนAอยรAอยละ 80 มีส@วนร@วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ü ü ü ü ü 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลAองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ü ü ü ü ü 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณSภาคสนาม ตามแบบ มคอ.

3 และมคอ.4 อย@างนAอยก@อนการเปíดสอนในแต@ละภาคการศึกษาใหA
ครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณS
ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปíดสอนใหAครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปèการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูA ท่ี

กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย@างนAอยรAอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปíด
สอนในแต@ละปèการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธSการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรูA จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปèท่ีแลAว 

 ü ü ü ü 

(8) อาจารยSใหม@ (ถAามี) ทุกคน ไดAรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดAานการ
จัดการเรียนการสอน 

ü ü ü ü ü 
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ดัชนีบ9งช้ีผลการดำเนินงาน 
ปyการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(9) อาจารยSประจำทุกคนไดAรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย@างนAอยปèละหน่ึงคร้ัง 

ü ü ü ü ü 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดAรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 50 ต@อปè 

ü ü ü ü ü 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปèสุดทAาย/บัณฑิตใหม@ท่ีมีต@อคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไม@นAอยกว@า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  ü ü ü 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิตท่ีมีต@อบัณฑิตใหม@ เฉล่ียไม@นAอยกว@า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ü ü 

รวมตัวบ@งช้ี (ขAอ) ในแต@ละปè 9 10 10 11 12 

ตัวบ@งช้ีบังคับ (ขAอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ@งช้ีตAองผ@านรวม (ขAอ) 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ=การสอน 

 คณะจัดใหAมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต@ละรายวิชา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย=ในการใช@แผนกลยุทธ=การสอน 

 ผูAเรียนประเมินการสอนของอาจารยSทุกคนเม่ือส้ินสุดรายวิชาผ@านทางอินเทอรSเน็ต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรจะตAองกระทำโดยนักศึกษา บัณฑิต ผูAทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูAใชAบัณฑิต 

 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 สำรวจขAอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูAเรียนปÄจจุบันทุกชั้นปè จากผูAสำเร็จการศึกษา

ท่ีผ@านการศึกษาในหลักสูตร และผูAใชAบัณฑิต โดยการสัมภาษณS การสนทนากลุ@มและการใชAแบบสอบถาม 

 2.2 โดยผู@ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู@ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะหSและประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใชAขAอมูล

ยAอนกลับของผูAเรียน ผูAสำเร็จการศึกษา ผูAใชAบัณฑิต เป5นขAอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหSและประเมินหลักสูตร 

 2.3 โดยผู@ใช@บัณฑิต และ/หรือ ผู@มีส9วนได@เสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม@โดยสำรวจขAอมูลจากนายจAาง และ/หรือ ผูAบังคับบัญชาโดยการสัมภาษณS

และการใชAแบบสอบถาม 

 2.3.1 ติดตามผูAใชAอ่ืน เช@น สถานประกอบการณSฝîกประสบการณSสหกิจศึกษา 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตามตัวบ@งชี้ที่กำหนดในหมวดที่ 7 โดยใหAกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในเป5นผูAประเมิน ซ่ึงประกอบดAวยกรรมการจำนวน 4 คน ในจำนวนน้ีเป5นผูAทรงคุณวุฒิภายนอกในศาสตรSท่ี

เก่ียวขAองหรือสัมพันธS จำนวน 1 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทำรายงานการประเมินผล และนำเขAาที่ประชุมสัมมนา 

เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผูAทรงคุณวุฒิเขAาร@วมประชุมและใหAขAอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ก 

บันทึกความรFวมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยสยามกับผูPประกอบการ 
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ภาคผนวก ข 

มติคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติและผลงานอาจารย0ประจำหลักสูตร 



 
 

นางสาวกันทิมา คงสถิตสุวรรณ 
ประวัติการศึกษา :  

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรSและระบบสารสนเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรS, 
2559 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรS), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2541 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอรS), มหาวิทยาลัยเซนตSจอหSน , 2538 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ= 

- รักษาการผูAอำนวยการสำนักบริการการศึกษา และอาจารยSประจำคณะศิลปกรรมการผลิตส่ือ,    
สถาบันกันตนา 

- อาจารยSท่ีปรึกษา และกรรมการสอบโครงงานจุลนิพนธS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร  
- ผูAอำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเซนตSจอหSน 
- อาจารยSพิเศษ คณะศึกษาศาสตรS มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
- อาจารยSประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนตS

จอหSน 
- รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนตSจอหSน 
- หัวหนAาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอรS มหาวิทยาลัยเซนตSจอหSน  

 

ผลงานวิชาการ 

    - กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (2562). “กAาวเขAาสู@ยุคดิจิทัลกับอินเทอรSเน็ตในทุกสรรพส่ิง”. วารสารเซนต*จอห*น
, 22 (30), 222 – 235. (TCI ฐาน 1 ณ วันท่ีตีพิมพS) 

    - กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (2560). “อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลนSต@อองคSกร” วารสารเซนต*จอห*น, 20 
(26), 165 – 176. (TCI ฐาน 1 ณ วันท่ีตีพิมพS) 
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นางสาวศรีสุดา จงสิทธิผล 
ประวัติการศึกษา :  

- Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois University at 
Carbondale, U.S.A., 2534 

- Master of Accounting, Utah State University, U.S.A., 2525 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรS, 2521 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ= 

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (ปÄจจุบัน เร่ิม 7 สิงหาคม 2563) 
- รักษาการตำแหน@งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (1 สิงหาคม 2561 – 15 

มิถุนายน 2563) 
- ผูAมีความรูAความสามารถพิเศษเป5นอาจารยSในมหาวิทยาลัย สังกัดสถานการศึกษาต@อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2557 – 2561)  
- ผูAอำนวยการศูนยSวิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2551 – 2557) 
- คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2555) 
- ผูAทรงคุณวุฒิประจำศูนยSวิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2547 – 2557) 
- รองผูAอำนวยการศูนยSวิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2547) 
- ผูAช@วยอธิการบดีฝïายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2539 -2547) 
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2534 – 2539) 
- หัวหนAาภาควิชาบัญชีบริหารและคอมพิวเตอรS คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2525 -2527) 

- อาจารยSประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2522 - 2534)  

- เจAาหนAาท่ีฝïายวางแผนธนาคารทหารไทย (พ.ศ. 2521 - 2522) 
 

ผลงานวิชาการ 

- C. Suttikun. H. Chang, C. Acho, M. Ubi, H. Bicksler, R. Komolsevin, and S. Chongsithiphol. 

(2018). Sociodemographic and Travel Characteristics Affecting the Purpose of Selecting 

Bangkok as a Tourist Destination. Tourism and Hospitality Research. 2 (18), pp. 152-162. 

- Suchada Ukaew, Dondej Tungtrakanpong, and Srisuda Chongsithiphol (2020). An 
Assessment of Life Cycle Greenhouse Gas Emission for Day Spa Services in Eastern 

Thailand: A Case Study in Chonburi, Rayong, and Trad Provinces. Naresuan University 
Journal: Science and Technology . 28 (1), pp. 1- 9. 
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- ผกามาศ ชัยรัตนS, ศรีสุดา จงสิทธิผล, ชัยวัฒนS ตันติยมาศ, และประภาศรี พรหมประกาย. (2563). การ
บริหารการจัดการการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูAในการส@งเสริมการท@องเท่ียวอย@างย่ังยืน เขต

บางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร. วารสารการบริหารนิติบุคคล. 6(3). หนAา 25 - 30. 
 

- ผกามาศ ชัยรัตนS, ประภาศรี พรหมประกาย, ศรีสุดา จงสิทธิผล, และณัฎฐพัชร มณีโรจนS. (2563). การ

พัฒนาการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสริมทักษะการเรียนรูAของชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธS
สถานท่ีท@องเท่ียวโดยชุมชน เขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 13(1). หนAา 35 - 40. 

 

- กฤตยS เลาหพิบูลรัตนา, ศรีสุดา จงสิทธิผล. (2561). แบบจำลองความสัมพันธSเชิงสาเหตุของการรณรงคS
น้ำประปาด่ืมไดA ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเทคโนโลยีภาคใตA. 11(1). หนAา 87 - 94 

 

- อรรธิกา พังงา, ศรีสุดา จงสิทธิผล. (2560). การสรAางตราสินคAาเมืองท@องเท่ียวเพ่ือการสรAางความ
ไดAเปรียบทางการแข@งขัน: กรณีศึกษา การท@องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.  วารสารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 12(39). หนAา 25 – 36 
 

- ฐิติมนตS ธนกิติเอ้ืออังกูร, ศรีสุดา จงสิทธิผล. (2560). กลยุทธSการบริหารจัดการตราสินคAาสําหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไมAไทย. วารสารศรีปทุม ชลบุรี. 14(2). หนAา 96 – 107. 
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นายภูริเดช อาภาสัตย? 
ประวัติการศึกษา :  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยสยาม, 2558 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรSธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธนบุรี,  2556 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ= 

- อาจารยSประจำ ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

- อาจารยSพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรSธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- อาจารยSประจำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรSธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยS
การศึกษา ศรีวัฒนา 

- วิทยากร หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational 

Boot Camp ( E to E ) คร้ังท่ี 4 ในหลักสูตรงานกราฟíกสำหรับธุรกิจสินคAาออนไลนSวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 

- กรรมการการแข@งขันทักษะ คร้ังท่ี 34 การประกวดส่ิงประดิษฐSนวัตกรรม  

 
ผลงานวิชาการ 
- ภูริเดช อาภาสัตยS. (2019). การใชAเหมืองกระบวนการเพ่ือคAนพบการทำงานร@วมกันของนักศึกษาในช้ันเรียน, 

Science and Technology RMUTT JournalVol 9, No 1 (2019): January - June 2019. 
- ภูริเดช อาภาสัตยS. (2019). การออกแบบการวิเคราะหSอารมณSของผูAเรียนในช้ันเรียนโดยใชAเทคนิคเหมือง
กระบวนการ, Science and Technology RMUTT JournalVol 9, No 2 (2019): July - December 

2019. 
- ภูริเดช อาภาสัตยS. (2019). การวิเคราะหSเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนดAวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 
Engineering Journal of Siam University เล@มท่ี 38 January - June 2019. 

- ภูริเดช อาภาสัตยS. (2019). การวิเคราะหSพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑSดAวยเทคนิค
เหมืองกระบวนการ, Engineering Journal of Siam University เล@มท่ี 39 July - December 2019. 
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นายไพรัช บุญสุวรรณ 
ประวัติการศึกษา :  

- Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration, 

Chulalongkorn University, 2013.  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรS), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2529 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ= 

- อาจารยSประจำบัณฑิตวิทยาลัยและผูAช@วยคณบดี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

สยาม 

- ผูAจัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาอุตสาหกรรมอมตะนคร 

- DP Auditor (Data Processing Auditor) ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ@ 

- Space Control Department บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

 
ผลงานวิชาการ 

- Suraporn Onputtha, Sebastain Huber, Nalin Simasathiansophon and Phirat Boonsuwna. 
(2020). Status Report on Sino-Thai Relationships in Business and Economics Today. RMUTT 
Global Business and Economics Review. 15(2), pp. 73-54  
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นางสาวนิตยา  เกิดแยEม 
 

ประวัติการศึกษา : 

 - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรS, 2562 
 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรS, 2546 

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรS, มหาวิทยาลัยราชภัฏบAานสมเด็จเจAาพระยา, 
2542 
 
ประวัติการทำงานและประสบการณ= 

- อาจารยSผูAสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ในรายวิชาดังต@อไปน้ี 

- 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21 
- 130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ  
- 185-104 การพัฒนาตนเองสู@การเรียนรูA 

- 191-416 การตลาดออนไลนSและส่ือสังคมออนไลนS 
- 191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 
- 191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 

- 751-227 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
หนังสือ/ตำรา 

คู@มือใชAงาน Windows XP และ Office 2003, Se-ed book 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

- นิตยา  เกิดแย@ม, ศรัญธร  มั่งมี, เดชานุชิต กตัญ∞ูทวีทิพยS, ปุณยภัสรS ชวรัตนSธนรังษี, เดชานุชิต 

กตัญ∞ูทวีทิพยS. (2562). การพัฒนาระบบบันทึกข@อมูลยานพาหนะกระจายสินค@าด@วย OR Code เพื่อลด

การใช@กระดาษ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” คร้ังท่ี 9. 28/05/2562. 
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ภาคผนวก ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วFาดPวย การศึกษาไมFสูงกวFาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2549 
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