
งานหัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
 - ประชุมรับนโยบาย ประสานงาน และตดิตามงานวชิาการ ประกนัคุณภาพ  KM 

 - มอบหมายและติดตามงานของคณะและมหาวทิยาลยั  
 - แผนงบประมาณ ขอปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารฯลฯ 
 - ท าแผนการเรียน ก าหนดผู้สอน ท าภาระงาน สรุปการเบิกเกนิโหลด 
 -  การเงนิ  หารายได้ 
 - บุคลากร การไปราชการ ลากจิ ลาป่วย ประเมนิในระบบ แผนก าลงัคน 
 - งานสารบรรณ 
 - ประชุมสาขา  ประสานงานและอ านวยความสะดวกทุกงาน 
งานหลกัสูตร 
 - ประชุมรับนโยบายประสานงาน และตดิตามงานหลกัสูตร รวบรวมเอกสาร 
    จัดท า SAR และ มคอ7 

 - เพิม่ใบงาน การบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น อย่างใดอย่าง
หน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 

Marketing Job Description 



อาจารย์ผู้รับผดิชอบด้านวชิาการ 
งานสาขา 
 -  ประชุมและจัดท าตารางเรียน ตารางสอน  ประชุมตารางสอบ 
 - เป็นที่ปรึกษานักศึกษาเทยีบโอน 1 ห้อง 
 - ประชุมและประสานงานการตรวจผลการเรียนแต่ละภาคเรียน  
 - ประสานงานการแข่งขันทักษะวชิาการคณะและ 9 มทร. 
 - ประสานงานเรียนปรับพืน้ฐานปริญญาตรีปี 1  

งานหลกัสูตร 
 - ตดิตามหลกัฐานและสรุปการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทุกรายวชิา ของสาขา 
(ประกอบ มคอ.หมวด5) 

 - เพิม่ใบงาน การบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น อย่างใดอย่าง
หน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 



อาจารย์ผู้รับผดิชอบด้านสหกจิศึกษาและฝึกงาน  
งานสาขา 
 -  เตรียมการประชุม เตรียมความพร้อมสหกจิ  
 - จัดสายนิเทศสหกจิ ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานประกอบการและ
จ านวน นศ.ทีเ่ข้าฝึกสหกจิ 
 - จัดการน าเสนอสหกจิ สรุปคะแนนงานสหกจิ  
 - ประสานงานฝึกงาน ปวส. จัดสายนิเทศฝึกงาน   ตรวจสอบความเหมาะสม
ของสถานประกอบการและจ านวน นศ.ทีเ่ข้าฝึกงาน 
 - ทีป่รึกษาเทยีบโอน  1 ห้อง 
 - ประสานงานการบูรณาการวิชาการกบัศิลปะวฒันธรรม/ภูมปัิญญาท้องถิ่น  

งานหลกัสูตร  
 - กรอก มคอ.และ CheQA ด้านการเรียนการสอนฝึกงาน 
 - เพิม่ใบงานการบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างใดอย่าง
หน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 



อาจารย์ผู้รับผดิชอบด้านบริการวชิาการและวจิยั 
งานสาขา 
 - เขียนโครงการประสานงานและสรุปโครงการบริการวชิาการและรายงานคณะ 
 - เข้าร่วมโครงการ ประสานงาน ประชุม ส่งเสริม 
    เกีย่วกบังานวจิัยของคณะและมหาวิทยาลยั  
 - ส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ/ ประกวด วจิัย/บริการวชิาการ 
งานหลกัสูตร 

 -  กรอก มคอ และChaQAเตรียมหลกัฐานด้านบริการวชิาการและวจิัย  

 - เพิม่ใบงาน การบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
อย่างใดอย่างหน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 

 



อาจารย์ผู้รับผดิชอบด้านประกนัคุณภาพการศึกษา  
งานสาขา 
 - วสัดุ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ จัดจ้าง, 5ส  

 - เป็นทีป่รึกษานักศึกษาเทยีบโอนทั้ง 1 ห้อง 
 - ด าเนินการและประสานงานวดัสมรรถนะวชิาชีพการตลาด ป.ตรี ปีสุดท้าย 
     แนวทางเดยีวกบัวาสุกรี (ถ้าเป็นไปได้)   และจัดท าใบประกาศ  บที าโครงการให้ 
 -  สรุปสมรรถนะ ปวส.  ส่งคณะปลายภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี  

งานหลกัสูตร 
 - ด าเนินการและประสานงาน ประกนัคุณภาพ, KM 
 - ติดตามการส่ง มคอ.3, 5 แต่ละภาคเรียน ตามเวลา รวบรวมเอกสารรอตรวจ 
 - รวบรวม และสรุปคะแนนความพงึพอใจการเรียนการสอน 
    และส่ิงสนับสนุนทุกภาคเรียนจากคณาจารย์  แต่ละภาคเรียน  
 -  กรอก มคอ และ Cha QA ด้านการเรียนการสอน 
 - เพิม่ใบงาน การบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น  
 อย่างใดอย่างหน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 



อาจารย์ที่รับผดิชอบด้านกจิกรรมนักศึกษา 
งานสาขา 
- ประสานงานกจิกรรมสาขา เช่น ไหว้ครู กฬีาสี พา นศ.เข้าวดั  
      ท าบุญสาขา ปลดติง้ รับน้อง บายเน่ีย และอืน่ๆ  
-  ประสานงานกจิกรรมคณะ และของ ม.  
      เช่น จัด นศ.เข้าร่วมกจิกรรมส่วนกลาง และอืน่ๆ 
- ประสานงานแนะแนวศึกษาต่อ 
- ประสานงานจัดพวงหรีด งานศพบุคลกร, ญาติ นศ.  

งานหลกัสูตร 
- ตดิตามแบบประเมนิการมงีานท า วนัรับปริญญา หรือขอข้อมูลจากส่วนกลาง

เพือ่กรอกใน มคอ. และ Che QA ด้านนักศึกษา 
-     เพิม่ใบงาน การบูรณาการวจิัย ศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น อย่างใดอย่าง
หน่ึง อย่างน้อย 1 กจิกรรม 1 รายวชิาของปริญญาตรี 



ขั้นตอนการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษานักศึกษาเทยีบโอน 
1. เมือ่ นศ.รายงานตัว ขอTranscript สถาบันเก่า เซ็นรับรองส าเนา 4 ชุด  
นศ.เทยีบโอนตรวจสอบวชิาหลกัการตลาด และสถิต1ิ  
 1.1 ให้คนทีไ่ด้วชิาหลกัการตลาดสถาบันเดมิได้เกรดต ่ากว่า C ให้สอบเทยีบ 
โดยใช้ข้อสอบของเรา ให้ผ่านก่อนสาขาอืน่ เขียน สวท11-12และ13 

พมิพ์ประกาศผลและให้ นศ.ช าระเงินค่าสอบเทยีบ 200 บาท ท าบันทกึแจ้งผลสอบ  
แนบส าเนาใบเสร็จ แจ้งคณะเร่ืองกลบัมาท าบันทึกแจ้งทะเบียนให้คย์ีเข้าระบบ 
เพือ่จะได้ลงวชิาอืน่ในภาคเรียนได้ก่อนเปิดเทอม 
 1.2 สรุปจ านวน นศ.สถาบันอืน่ปัจจุบันไม่สามารถลงเรียนสถิต1ิ ได้ นอกจาก นศ. 
เก่าเท่าน้ันท าบันทกึขอเปิดรายวชิาสถิต ิ1 โดยประสาน หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ หาผู้สอน  
จึงท าบันทกึแนบใบรายช่ือ นศ.ทีต้่องลงเรียนไปคณะขอเปิดรายวชิาสถิต1ิ ในภาค 1 ของปี 1  
ของเทยีบโอน ก่อนเปิดเรียน  เพราะเทอม 2 จะลงเรียนสถิตวิเิคราะห์ไม่ได้  



2. วชิา Consumer Behavior ให้เทยีบได้ทั้งหมด  
ถ้าเกนิ C เน่ืองจากรหัสไม่ตรงกนัรวมถึงวิชาทีเ่ทยีบในระบบไม่ได้  
ให้เขียนเทยีบด้วยมือในสวท 11, สวท13 ให้ อ.ทีป่รึกษา  
หัวหน้าสาขา และประธานหลกัสูตรลงนามก่อนรวบรวมท าบันทึกส่งคณะลงนาม  
3. ในช่วงระยะเวลาเทยีบในระบบ ให้ นศ.ขอรหัสส่วนบุคคล เข้าไปในระบบ 
(ถามรุ่นพีไ่ด้) ปรินท์ สวท11,13 นศ.ลงนาม   รวบรวมส่ง ให้อ.ทีป่รึกษา หัวหน้าสาขา  
และประธานหลกัสูตรลงนามก่อนรวบรวม และท าบันทึกส่งคณะลงนาม  
รอการตรวจสอบกลบัมา 
4. วชิาทีข่อสอบเทยีบ วชิาทีไ่ม่ถึง c ให้เขียนสวท12 ไปจ่ายค่าสอบ วชิาละ 200  
ไปสอบตามก าหนดการทีค่ณะแจ้ง เมือ่สอบผ่านน าผลสอบที่มีลายเซ็นกรรมการสอบก ากบั 
และใบเสร็จ แนบ สวท11, 13 ผ่านการลงนามผ่านคณะแล้วรวบรวม 
ท าบันทึกส่งทะเบียน คย์ีเข้าระบบ 
 



5. เมือ่ใบ สวท11-12-13 กลบัมาท าบันทกึส่งทะเบียนคีย์เข้าระบบ  
ทะเบียนอาจมตีกหล่น ทะเบียนจะส่งกลบัมาตรวจสอบอกีคร้ัง  
 5.1 ทะเบียนจะคนืเอกสารเทยีบและสอบเทยีบให้ นศ.ตรวจสอบ 
 5.2 ทะเบียนจะส่งใบ Transcript มาให้ นศ.ตรวจสอบรายวชิา
เทยีบครบหรือไม่ ไม่ครบแจ้งแก้ไขได้จากใบเทยีบมือ ทีส่่งคืนมาตรวจสอบ 
 5.3 เมือ่ นศ.ตรวจวชิาครบแล้ว เซ็นช่ือก ากบั ให้ ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา 
ลงนามในใบ Transcript จึงไปช าระเงนิค่าเทยีบวชิาละ 100 บาท และค่า
ด าเนินการ 20 บาท  
 5.4 หัวหน้าห้องรวบรวม ใบเทยีบมือ ใบ Transcript และส าเนา
ใบเสร็จสีฟ้า เรียงล าดบัให้ อ.ทีป่รึกษาท าบันทึกส่งทะเบียน เป็นอนัเสร็จส้ินการ
เทยีบทุกวชิา 
  



6. จากน้ัน ต้องดูรายวชิาทีข่อเปิด Summer  3 วชิา ในรายวชิายงัไม่ได้
เรียนเกนิ 15 คน 
7. แจ้งคณะขอเปิดเมือ่มีการส ารวจรายวชิา 
8. บางรายวชิาต้องขอเปิดในภาคเรียนปกตเิพิม่เติมเพือ่ให้จบทนัตามเวลา  
เช่น หลกัเศรษฐศาสตร์ โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นวชิาบังคบัแต่ไม่มเีปิดในแผนให้
ต้องท าให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน  
9. พมิพ์ตรวจสอบจบแทน นศ.เพือ่ดูรายวชิาแต่ละกลุ่ม จะป้องกนัพลาด และ
วางแผนการเรียนล่วงหน้าได้  
10. ภายในภาคเรียนที่ 2 รวบรวมรายช่ือ นศ.และรายวิชาที่ขอเรียนซัมเมอร์ 
ส่งดวงมณี  
   10.1 อ.ทีป่รึกษาปร้ิน  ใบรับรองผลในระบบ ให้ทุกคน  
   10.2 ให้นักศึกษาเขียนในใบ รับรองผลการเรียนที่ อ.ทีป่รึกษาปร้ินให้จาก
ระบบว่า   “ขอลงเรียนภาค 3/25… เน่ืองจากเป็นนักศึกษาเทยีบโอนและยงัไม่
เคยลงเรียนรายที่ขอเปิด“ ลงช่ือใต้ข้อความ รวบรวมส่ง สนง.ตามก าหนด 


