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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และสามารถปฏิบั ติวิชาชีพทางด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนาเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสม ทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ยังเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละสั ง คม
มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

๕. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชานาญด้านการตลาดเป็นอย่างดี สามารถจัดการและควบคุมการ
ทางาน บูรณาการความรู ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นาไปประยุกต์ใช้แกไขพัฒนางานด้านการตลาด โดย
คานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต ออาชีพดานการตลาด ตระหนักถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต และนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดาเนินชีวิต
3. เพื่ อ ประสานความร วมมื อ ระหว างองคการภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ ในการจัดการศึกษาดานการตลาด
4. เพื่ อ สรางความพรอมใหกั บ บั ณ ฑิ ต ในการแสวงหาความรู ใ นระดั บ สู ง การศึ ก ษาค้ น คว้ า
ที่เปนประโยชนตองานอาชีพดานการตลาด มีความสามารถในการทางานในสถานประกอบการ และมี ส่วนร่วม
ในการแกปญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ในลักษณะของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
๖. กาหนดการเปิดสอน
เปิดดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
๗. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 4 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๘. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กาหนด
2. นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีพิเศษ (โควตา) ตามประกาศการรับนักศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กาหนด
3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

๙. ระบบการศึกษา
1. การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
การจัดภาคเรี ยนโดยใช้ระบบทวิภาค โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ
และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
2. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
1. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. รายวิช าปฏิบั ติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึ กปฏิบัติในห้ องปฏิบัติ การไม่น้อยกว่า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ
1 หน่วยกิต
6. การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การกาหนดจานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
1. การระบุจานวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น (ท-ป-ศ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ศ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์
๔. การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้น จึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้ง
ในและนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมงศึกษา
ค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้

 ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
 ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
 ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
จำนวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์

น (ท-ป-ศ)
วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = ชั่วโมงเรียนทฤษฎี x 2 + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
2.5
หมายเหตุ
หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้
น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ทั้งนี้ ในการกาหนดชั่ วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษาค้นคว้านอกเวลา
เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้ใช้เลข 0 แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา

๑๐. ระยะเวลาการศึกษา
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา
แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2. การขอโอนผลการศึกษา หรื อขอประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ทางานในสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๑๑. การลงทะเบียนเรียน
1. การลงทะเบียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคเรียนปกติ ได้ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนปกติ
2. การลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ
3. การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

๑๒. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การส าเร็จ การศึกษา ต้องได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. การประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชาให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษา ในแต่ละรายวิชา
ดังต่อไปนี้
4.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการศึกษาตก
2. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ 1. ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา เนื่องจากมีเวลา
ศึกษาต่ากว่าร้อยละ 80 โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยสถาบันพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา
ท.
หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกาหนดด้วยเหตุ
สุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ม.ก. หมายถึง การศึกษาโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน

๓. ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
ได้ ข.ร.
ได้ ข.ป.
ได้ ข.ส.
ได้ ถ.ล.
ได้ ถ.พ.
ได้ ท.
ได้ ม.ท.
๑๓. อาจารย์ผู้สอน
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสาวสกลรัตน์ อุทธา*

2 นางสุนทรี คณวิวัฒนกูล*

3 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ*

ตาแหน่ง
ผลงานวิชาการ
วิชาการ
ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชา
บริหารธุรกิจค้า
ปลีกขนาดย่อม
ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชา
การจัดการขาย
คศ.1
-

4 นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี ชานาญการ
5 นางสาวบังอร จันโทวงศ์

-

ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชามนุษย
สัมพันธ์ในการ
ทางาน

คุณ
สาขาวิชา
วุฒิ
ศศ.บ. การตลาด
บธ.ม. การตลาด

สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ
มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2536
2546

ศศ.บ. การตลาด
บธ.ม. การตลาด

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
มศว.ประสานมิตร

2544
2547

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วทบ.
บธ.บ.
บธ.ม.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชธานี
ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.รามคาแหง

2544
2555
2536
2541
2545
2545
2543

การตลาด
การตลาด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
จิตวิทยา
การตลาด
บริหารธุรกิจ

๒. อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสาวสกลรัตน์ อุทธา

2 นางสุนทรี คณวิวัฒนกูล

3 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

ตาแหน่ง
ผลงานวิชาการ
วิชาการ
ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชา
บริหารธุรกิจค้า
ปลีกขนาดย่อม
ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชา
การจัดการขาย
คศ.1
-

4 นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี ชานาญการ
5 นางสาวบังอร จันโทวงศ์

6 นางเอมอร ภูมิภักดิ์
7 นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์

-

ชานาญการ เอกสาร
พิเศษ
ประกอบการสอน
วิชามนุษยสัมพันธ์
ในการทางาน
ชานาญการ
-

8 นางสุภางค์ อุปพงษ์

ชานาญการ เอกสารประกอบ
พิเศษ
การสอนวิชา
สังคมศึกษา
ชานาญการ
-

9 นางมะลิ จรรยากรณ์

ชานาญการ

-

ศศ.บ.
บธ.ม.

การตลาด
การตลาด

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2536
2546

ศศ.บ.
บธ.ม.

การตลาด
การตลาด

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
มศว.ประสานมิตร

2544
2547

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วทบ.
บธ.บ.
บธ.ม.

การตลาด
การตลาด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
จิตวิทยา
การตลาด
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ม.หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชธานี
ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.รามคาแหง

2544
2555
2536
2541
2545
2545
2543

บธ.บ.
บธ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

การเลขานุการ
บริหารธุรกิจ
สังคมศึกษา
หลักสูตรการ
สอน (สังคม)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ฯ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

2539
2544
2540
2546

มศว.ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2528
2552
2539
2554

คุณวุฒิ

ศศ.บ.
กศ.ม.
คบ.
วท.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

๓. อาจารย์พิเศษ
คุณวุ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
ฒิ
ทางวิชาการ
1 ดร.อุดมพรรณ พิญประเสริฐ Ph.D. ชานาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
2 นายนภดล พัฒนะศิษอุบล บธ.ม. ชานาญการ
การตลาด
3 นายนครชัย พิมศร
ศศ.ม. ชานาญการพิเศษ หลักสูตรและการนิเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

สาเร็จการศึกษาจาก
มคธ
มศว.
ม.ศิลปากร

ที่
1
2
3
4

๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อ-สกุล
นายยิ่งยศ
บุษรารังสี
นางสาวธีรพร จึงศิรกุลวิทย์
ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
นายธนกฤช จิริวิภากรณ์

ที่
1
2
3
4

๕. ครูฝึกในสถานประกอบการ
ชื่อ-สกุล
คุณสมบัติ
นายชัยวัฒน์ ตันติภาสวศิน
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
นายทรงศักดิ์ นรการ
ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
นายรุ่งอนันต์ ทรัพย์มั่น
ผู้จัดการเขต บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
นายชัยรัตน์ จันทะแสง
ผู้จัดการเขต บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2550
2538

ประสบการณ์ (ปี)
20
15
19
12

ประสบการณ์ (ปี)
16
11
22
17

๑๔. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่คาดว่าจะจบในแต่ละ
ปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2560
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2556
20
20
-

ปีการศึกษา
2557
2558
2559
25
25
30
20
25
25
45
50
55
20
25
25

2560
30
30
60
30

๑๕. หลักสูตร
1. จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชานาญดานการตลาดเปนอยางดี สามารถจัดการและควบคุม
การทางาน บูรณาการความรู ทักษะ และการคิดนอกกรอบ นาไปประยุกตใช แกไขพัฒนางานไดการตลาด
โดยคานึงถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตออาชีพดานการตลาด ตระหนักถึงการ
เรียนรูตลอดชีวิต และนอมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อประสานความรวมมือระหวางองคการภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษาดานการตลาด
4. เพื่อสรางความพรอมใหกับบัณฑิตในการแสวงหาความรู ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าที่เป
นประโยชนตองานอาชีพดานการตลาด และมีสวนรวมในการแกปญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
๑๖. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปญญา ประกอบด้วย
1) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีพื้นฐานในงานอาชีพ
2) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแก้ปัญหางานอาชีพ
3) มีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
4) มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
5) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานอาชีพด้านการตลาด
6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
7) มีความสนใจใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์

8) น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิต
9) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
10) มุ่งปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย คานึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาตามหลักการของงานอาชีพ
12) สร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
13) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง วิทยา
ศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ประกอบดวย
1) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียนรูปแบบของสื่อ
การนาเสนออยางมีประสิทธิภาพ
2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษรวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
3) ใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวิเคราะหขอมูลในงานอาชีพ
4) ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกปญหาและตอยอด
องคความรูในงานอาชีพ
5) ใชหลักศาสนา ปรัชญา ในการพัฒนาตนเอง การแกปญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
6) สืบคน ตีความและประเมินสารสนเทศ วางแผนการพัฒนาการจัดการการเงิน และธุรกิจ
ในงานอาชีพ
7) บูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
3. สมรรถนะวิชาชีพ ไดแก สมรรถนะที่ประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาการตลาด ประกอบดวย
1. สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
1) วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวข้อง
2) วางแผนและจัดการงานการตลาด
3) ปฏิบัติงานตามกระบวนการการตลาด
4) พัฒนาการปฏิบัติงานการตลาด
5) วิจัยและพัฒนางานการตลาด
6) สื่อสารและเจรจาตอรองทางธุรกิจ

7) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการการตลาด
2. สมรรถนะวิชาชีพเลือก
1) วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด
2) ออกแบบ วางแผน และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตลาด
3) การบริหาร จัดการธุรกิจ และการตลาด
จานวนหน่วยกิตรวม จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
๑๗. โครงสร้างหลักสูตร
สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี รายละเอียด ดังนี้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
30
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2.3) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
(กรณีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ยกเว้นหมวดนี้และให้เลือกกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกแทน)
2.4) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มานับรวมหน่วยกิต ในหมวด
วิชาทักษะชีวิต

รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมง
โงง

กลุ่มวิชา

4 0 0 0

วิชาเรียนร่วม
(หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์)

11
12
13
14
15
16

4 0 0 0

วิชาเรียนร่วมหลักสูตร

20 กิจกรรมร่วมหลักสูตร

4 0 0 0

วิชาเลือกเสรี

90 รายวิชาเลือกเสรี (พื้นฐานประยุกต์)

4 X 0 0

วิชาเรียนร่วม (ประเภทวิชา)

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมกลุ่ม/คณะวิชา)

4 X X X

สาขาวิชา ....

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน
20 วิชาชีพเฉพาะ/บังคับ
21-49 วิชาชีพเลือก
51-79 รายวิชาทวิภาคี/วิชาที่จัดการเรียน
ในสถานประกอบการ
80 ฝึ กงาน
85 โครงการ
90 รายวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

- หลักสูตรพัฒนาโดยสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ประเภทวิชา
0 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์/เรียนร่วม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม

5
6
7
8
9

หลักสูตร

4 หลักสูตรปริญญาตรี

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

ลาดับที่วิชา 01-99

๑๘. การกาหนดรหัสวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี
1. รายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาทักษะชีวิตกาหนดให้เรียน ไม่น้ อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา
ภาษา หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6
หน่วยกิต
1.1.1) ภาษาไทย ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000 -1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ
(Thai for Careers)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
(Thai for Communication and Presentation)
4000 -1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1.1.2) ภาษาต่างประเทศ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills)
4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(Reading and Writing English in Careers)
4000-1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
(English for Presentation in Careers)
4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ
(English for Vocational Skills)
4000-1205 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ
(English Project Work for Careers)
4000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(English for Computer Technology)
4000-1207 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
(English for Public Relations and Advertising)

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4000-1208 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบัญชี
(English for Accountant)
4000-1209 ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์
(English for Logistics)
4000-1210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและการจัดการสานักงาน
(English for Secretary and Office Management)
4000-1211 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(English for Telecoms and Information Technology)
4000-1212 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
(English for Automotive Industry)
4000-1213 ภาษาอังกฤษสาหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า
(English for Socializing and Customer Care)
4000-1214 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(English for Agro Product Processing Technology)
4000-1215 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(English for Industrial Technologist)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หน่วยกิต

1.2.1) วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
(Science for Agricultural Technology)
4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)
4000-1303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล
(Science for Mechanical Technology)
4000-1304 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการก่อสร้าง
(Science for Construction Technology)
4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
(Science for Electrical and Electronical Technology)
4000-1306 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์

น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

(Science for Polymer Technology)
4000-1307 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปกรรมและอัญมณี
(Science for Art and Jewellery Technology)

3 (2-2-5)

1.2.2) คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
(Mathematical for Decision Making)
4000-1402 สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6

หน่วยกิต

1.3.1) สังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000 - 1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา
(Asian Community Study)
4000 - 1502 ชีวิตและสังคม
(Life and society )
4000 - 1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ
(Vocational Moral Development)
4000 - 1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)
4000 – 1505 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(Thai Culture for Tourism)
4000 – 1506 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
(Thai Politics)
4000 – 1507 การรู้สารสนเทศ
(Information Literacy)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

4000 – 1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4000 – 1509 หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
(Ethics in Work)

3 (3-0-6)

1.3.2) มนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000-1601 การจัดค่ายพักแรม
(Camping)
4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการทางาน
(Ergonomics and Psychology for work safety)
4000-1603 ผู้นาเกมและนันทนาการสาหรับการท่องเที่ยว
(Game and Recreation Leader for Tourism)
4000-1604 กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)
4000-1605 กายใจที่เป็นสุขในการทางาน
(Health and Happiness for Work)
4000-1606 ผู้นาเกมและการจัดการนันทนาการในงานอุตสาหกรรม
(Games and Recreation Leader for Industrial Trades)
4000-1607 นันทนาการเพื่องานอาชีพ
(Recreation for Careers)
4000-1608 108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาขีพ
(Sport Varieties for Careers)
4000-1609 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
(Martial Arts)
4000-1610 การเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Leader of Marketing Events)
4000-1611 การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน
(Health Promotion for Work)
4000-1612 การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
(Human Relations in Organization)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. รายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาทักษะวิชาชีพกาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
30 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4202-2001 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
(Product and Price Management)
4202-2002 การบริหารการจัดจาหน่าย
(Distribution Management)
4202-2003 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Mardeting Communication)
4202-2004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานการตลาด
(Technology for Modern Marketing)
4202-2005 การจัดการค้าส่งและค้าปลีก
(Wholesaling and Retailing Management)
4202-2006 กลยุทธ์การตลาดทางตรง
(Direct Marketing Strategy)
4202-2007 กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง
(Direct Sales Strategy and tactics)
4202-2008 กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร
(Agricultural Marketing Strategy)
4202-2009 กลยุทธ์การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
(Industrial Goods Marketing Strategy)
4202-2010 กลยุทธ์การธุรกิจบริการ
(Service Marketing Strategy)
4202-2011 กลยุทธ์การตลาดสินค้าแฟชั่น
(Fashion Marketing Strategy)
4202-2012 กลยุทธ์การตลาดอาหาร
(Food for Marketing Strategy)
4202-2013 กลยุทธ์การตลาดโรงแรม
(Hotel Marketing Strategy)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4202-2014 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
(Tourism Marketing Strategy)
4202-2015 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจประกันภัย
(Insurance Marketing Strategy)
4202-2016 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environment Marketing)
4202-2017 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)
4202-2018 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Negotiation for Business)
4202-2019 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises Management)
4202-2020 การตลาดสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
(Marketing for Entrepreneur)
4202-2021 การพยากรณ์และการวางแผนการตลาด
(Marketing Planning and Forcastion)
4202-2022 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
4202-2023 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
4202-2024 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์
(Marketing Management Strategy)
4202-2025 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
(Quantitative Analysis Marketing)
4202-2026 การวิจัยการตลาดและการจัดการสารสนเทศ
(Marketing Research and Information Management)
4202-2027 สัมมนาปัญหาการตลาด
(Seminar in Marking Problems)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
9
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4202-2101 หลักการตลาด
(Principle of Marketing)
4202-2102 การจัดการตลาด
(Marketing Management)
4202-2103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
4202-2104 การเงินธุรกิจ
(Financing Business)
4202-2105 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macro Economics)
4202-2106 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
(Franchaise Business Management)
4202-2107 การตลาดอาเซียน
(ASEAN Marketing)
4202-2108 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Retail Management)
4202-2109 การออกแบบร้านค้าและการจัดการส่วนหน้าร้าน
(Technical Design and Management of the Storage Display)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

2.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
หน่วยกิต
(กรณีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ยกเว้นหมวดนี้และให้เลือกกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกแทน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4202-8001 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1
(Dual Marketing Training 1)
4202-8002 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2
(Dual Marketing Training 1)

น (ท-ป-ศ)
3 (*-*-*)
3 (*-*-*)

2.4) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

6

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4202-8501 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 1
(Feasibility Study in Marketing Project 1)
4202-8502 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 2
(Feasibility Study in Marketing Project 2)

หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (0-3-0)
3 (0-3-0)

3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรีกาหนดให้เรียน ไม่ น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจาก
รายวิชาที่กาหนดหรือรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรสถาบัน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
หมวดวิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศอื่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000-1216 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3
(2-2-5)
(Khmer for Communication)
4000-1217 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3
(2-2-5)
(Burmese for Communication)
4000-1218 ภาษาเวียตนามเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Vietnamese for Communication
4000-1219 ภาษาอินโดนีเชียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Indonesian for Communication)
4000-1220 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3
(2-2-5)
(Laos for Communication)
4000-1221 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Malay for Communication)
4000-1222 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(Russian for Communication)
4000-1223 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
(Foreign language for communication)
หมายเหตุ 4000-1223 เป็นรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่สามารถเปิดสอนได้ตามความเหมาะสม

