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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
คณะ/ภาควชิา : คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม ่
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in                  
                        Modern Trade Business Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 

     ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Modern Trade   
                                  Business Management) 

    ช่ือย่อ :  B.B.A. (Modern Trade Business Management) 
3.  วิชาเอก  

ไม่ม ี
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร 
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาที่ใช ้
               จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเขา้ศึกษา 
                รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     5.6 ให้ปรญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
     6.1 หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 
     6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
     6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
           ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
     6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที ่1/2561 เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
     6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย            
           ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
     6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
3. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวกับธุรกิจการค้า เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และ
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

4. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

บธ.ด. (การจดัการธุรกิจ)
บธ.ม. (บรหิารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2560
2549 
2543 

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชีการเงิน) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2556
2549 

 

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2554
2545 

บธ.ม. (บรหิารธรุกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2551
2546 

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
คอ.ม  (ธรุกจิอตุสาหกรรม)
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556
2542 

 
2532 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1) นางสาวกัลยรัตน์ พินิจจันทร ์
    อาจารย ์
    

2) นางสาวเบญญาดา                   
    เหล่าธนถาวร 
    อาจารย ์
    

3) นางสาวย่ารอนะ่  ศรีอาหมัด 
    อาจารย ์
    

4) นายธีรยทธุ  มูเล็ง 
    อาจารย ์
    

5) นางนันทรัตน์  นามบุร ี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ตามแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่ต้องการนําประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ซึ่ง
แผนดังกล่าวเป็นไปตามสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้นของโลกในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งปัจจุบัน
รูปแบบการประกอบธุรกิจการทําการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งการค้าโลกมี
รูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นการพัฒนาเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมต่างๆ   ระบบตลาด และการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติซึ่งมีกําลังซื้อและการบริหารจัดการ
ที่ดีกว่าได้เข้ามาแข่งขันและมีบทบาทท้ังการบริโภคและการใช้ในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่ง
เหล่าน้ีส่งผลให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต้องมีการปรับตัว และค้นหาวิธีการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยอย่างย่ังยืน เพ่ือให้องค์การสามารถทําหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ที่
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเข้ามาใช้ในองค์การ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิตและการบริการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

จากแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีที่หลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมกันกําหนด
ขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทําให้สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน ซึ่งทํา
ให้ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้เจริญเติบโตและมีการขยายตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน และจาก
แนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากข้ึน จึงทําให้มีการขยายตัวของธุรกิจ
ประเภทน้ีเข้าไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ และทําให้มีความต้องการแรงงานในสาขาน้ีมากย่ิงขึ้น ผู้ที่จะประกอบ
อาชีพในด้านน้ีจําเป็นจะต้องมีความสามารถอย่างสูงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทําให้
ตลาดแรงงานด้านน้ีมีความต้องการกําลังคนจํานวนมาก 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรที่มีจํากัด  ในขณะที่ความต้องการในการใช้ทรัพยากร  การใช้

พลังงานเพ่ิมขึ้น  การประกอบการธุรกิจที่ไร้พรมแดน  และเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจหรือรัฐ  และเอกชน  จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ  มีความเข้าใจในความสําคัญของทรัพยากร  การดําเนินงานขององค์กร  และเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและคุณภาพ  ปกป้อง
ทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการที่คนในสังคมมีความรู้มากขึ้น 
และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็ว ทําให้ผู้คนเหล่าน้ีต้องการการบริการและสินค้า
ที่ดี มีคุณภาพมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังน้ันธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า สถาบันต้องมีการปรับปรุง
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หลักสูตรให้นักศึกษาสามารถทํางานในองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพใน
การทํางานมากข้ึน เพ่ือสนองความต้องการของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสุตร 
 มีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาค
ธุรกิจ โดยกําลังคนที่ผลิตจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ 

     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และมีภาระหน้าที่
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคล  การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนของชุมชน และสังคมตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือตอบสนองพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จึงเน้นการผลิตบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตที่
มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
บนพ้ืนฐานของการทํางานจริง (Work-based Learning) ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ จากพันธกิจหลักของสถาบันดังกล่าว หลักสูตร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงมีความจําเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการขยายตัวของภาคเอกชน การ
ประกอบอาชีพอิสระ และการจ้างงานในปัจจุบันของสถานประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ใน
ท้องถิ่นมีจํานวนเพ่ิมขึ้นซึ่งเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ขยายตัวมากขึ้นน่ันเอง  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการสาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่คณะวิทยาการจัดการ 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

สาขาวิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืน 
       รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได้ 
      13.3 การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 
หมวดวิชาน้ันๆ  เก่ียวกับเน้ือหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  นักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีทักษะการเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

     1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
           ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 
 1. ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ทําให้สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนมี
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จากผลดังกล่าวธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงได้มีการเจริญเติบโต
และมีการขยายตัวมากขึ้น รวมท้ังมีความต้องการแรงงานทางด้านน้ีมากขึ้น 
 2. จากแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เข้าไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทําให้ย่ิงมีการ
ขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้เข้าไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จากผลดังกล่าวทําให้มีความต้องการ
แรงงานในสาขานี้มากย่ิงขึ้น 
 3. ผู้ที่จะประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่จําเป็นจะต้องมีความสามารถอย่างสูงทั้งใน
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ จากผลดังกล่าวทําให้มีความสําคัญที่จะต้องมีการพัฒนากําลังคนในด้านน้ีที่
มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

     1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
             1. ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม
โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้ นํา มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ ด้าน
ภาษาต่างประเทศในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจ  
    บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
    ธุร กิจการค้ าสมัยใหม่  ใ ห้มี  

มาตรฐาน TQF ไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ  

    สํานักงานคณะกรรมการการ  
    อุดมศึกษา 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
    สม่ําเสมอ (ปีการศึกษา/ครั้ง) 

หลักฐาน 
1.  มคอ. 2 
2. รายงานผลการประเมินหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ี 
1. หลักสูตรได้รับการประเมิน  
    มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
2. หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม  
    เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิ ช า ชีพขอ ง นั ก ศึ กษ า และ
บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 

1. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

หลักฐาน  
1. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  
1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉล่ียในระดับ
ดี 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ค ุณ ธ ร ร ม จ ร ิย ธ ร ร ม  โ ด ย
มุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรม
จร ิยธรรมในการเร ียนการ
สอน 

1 .ปร ะช า สั ม พั น ธ์ น โ ยบ า ย ด้ า น  
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้บุคลากร   

   มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ   
   พัฒนาผู้เรียน 
2. กําหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรก   
   คุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการ   
   เรียนการสอน 

หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม 
2. มคอ.3 และ มคอ.4 
3. มคอ.5 และ มคอ.6 
4. สรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้
ตัวบ่งช้ี 
1. นําเสนอในหวัข้อที่ 3 หมวด 8 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. ติดตามและประเมินคุณลักษณะของ    
   ผู้เรียน 

3. ยกระดับทรัพยากรสายผู้สอน
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
 

1. จัดอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอน    
    การวัดและประเมินผลให้แก่    
    อาจารย์ใหม่ 
2. จัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการ 
    สอนรูปแบบต่าง ๆ และการวัดผล  
    ประเมินผล ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความรู้   
    ความสามารถในการประเมินผล  
    ได้เป็นอย่างดี 

หลักฐาน 
1. รายงานแสดงผลการดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ี 
2. นําเสนอในหัวข้อที่ 3 หมวดที่ 8 
 

 
หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2     เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
          2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาอ่ืนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ  
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          2.2.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1.  นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพค่อนข้างน้อย ทําให้การเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติ อาจมีปัญหาบ้าง 
2.  นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัว เน่ืองจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับ

มัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังน้ันนักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวได้ 
  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดให้มีการสอนเสริม สอนปรับพ้ืนฐาน หรือให้นักศึกษารุ่นพ่ีให้คําแนะนํา และสอนเสริม

ให้รุ่นน้อง เก่ียวกับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร ์

2. จัดให้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนักศึกษา เมื่อเกิดปัญหา นักศึกษา
สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นปี 
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60

รวมจํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา 

- - - 60 60
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2561 2562 2563 2564 2565
ค่าธรรมเนยีมการศึกษาคนละ 
15,000 บาทตอ่ภาคการศึกษา 

1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 
บาทต่อป ี

42,000 84,000 126,000 168,000 168,000

รวมรายรับ 1,842,000 3,684,000 5,526,000 7,368,000 7,368,000

 
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2561 2562 2563 2564 2565
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 368,400 736,800 1,105,200 1,473,600 1,473,600

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

736,800 1,473,600 2,210,400 2,947,200 2,947,200

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
ร้อยละ 40 

736,800 1,473,600 2,210,400 2,947,200 2,947,200

รวม 1,842,000 3,684,000 5,526,000 7,368,000 7,368,000

จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 
 

2.6 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ                           3 หน่วยกิต
         1) คณะครุศาสตร์                                                 3    หน่วยกิต
         หรือ 
         2) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์                            3   หน่วยกิต   
         หรือ 
         3) คณะวิทยาการจัดการ                                            3    หน่วยกิต 
        หรือ 
         4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                  3    หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
    2.1 กลุม่วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต 

   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
    2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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 3.1.3 รายวิชา 
                  รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ดังน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
 1) วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

Language Thought and Communication 
3(3-0-6)

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*     
Thai for Communication 

3(3-0-6)

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*
Thai for Careers 

3(3-0-6)

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
English for Fun 

3(3-0-6)

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์         
English Usage for Social Network 

3(3-0-6)

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*   
English for Communication 1 

  2(1-2-3)

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*  
English for Communication 2 

2(1-2-3)  

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสือ่     
Technology and Media Literacy  

3(3-0-6)

 

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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 2) วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

3(3-0-6)

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    
English Communication Skills Development  

3(3-0-6) 
 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
Chinese for Communication 

3(3-0-6)

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
Melayu for Communication 

3(3-0-6)

  

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                      ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ                                                                 3 หน่วยกิต

5100116 อยู่ดี กินดี มีสขุ 
Well-being 

3(3-0-6)

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน* 
Science in Daily Life 

3(3-0-6)

 2) วิชาเลือก                                                                 3 หน่วยกิต
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ      

Information Technology for Presentation  
3(3-0-6)

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน*         
Information Technology in Daily Life 

3(3-0-6)

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน*     
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6)

5100119 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

1(0-2-2)

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3)

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6)

5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6)

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100123 ความงดงามแห่งตน 
Beauty of Life      

3(3-0-6)

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 
Step to the World 

2(1-2-3)

5100125 ความจริงของชีวิต*             
Truth of Life 

3(3-0-6)

5100126 การพัฒนาตน*      
Self Development  

2(2-0-4)

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*
Aesthetics for Life 

3(3-0-6)

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*   
Life and Thai Culture     

2(1-2-3)

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ                                                               3  หน่วยกิต

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
Multiculture and Peace 

3(3-0-6)

 2) วิชาเลือก                                                                 3 หน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม

Life Skill for Society 
3(3-0-6)

5100131 สังคมภิวัตน์* 
Socialization 

3(3-0-6)  

 

1.4  กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ                                               3 หน่วยกิต 

1) คณะครศุาสตร์                                                             3 หน่วยกิต
5100132   ครูแห่งแผ่นดิน                                                               3(3-0-6)  
               Teachings of King Rama 9 
               หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                     3 หน่วยกิต
5100133  วิถไีทย วิถีถิ่น                                                                   3(3-0-6)  

              Thai and Local Ways 
              หรอื 
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3) คณะวิทยาการจัดการ                                                    3 หน่วยกิต
5100134   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                             3(3-0-6)
               Young Enterpreneurs  
              หรอื 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                           3 หน่วยกิต
5100135  วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น                                                             3(3-0-6)      

              Science for Community 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน             ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต
      

3120201 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws  

3(3-0-6)

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

3(2-2-5)

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5)

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6)

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  

3(3-0-6)

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6)

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management  

3(3-0-6)

3126202 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management 

3(3-0-6)

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management  

3(3-0-6)

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ
Economics for Business 

3(3-0-6)

3132101 โปรแกรมสําเรจ็รูปและอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business  

3(2-2-5)
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต
   1) วิชาเอกบงัคับ 39  หน่วยกิต 

 1.1) บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3134101 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Modern Trade Business Management 
3(3-0-6)

3134113 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business Management 

3(3-0-6)

 1.2) บังคับเรียน 
3134102 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ*

Leadership and Team in Organization  
3(3-0-6)

3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 1  

3(0-6-3)

3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 2  

3(0-6-3)

3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 3 

3(0-6-3)

3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 4 

3(0-6-3)

3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 5 

3(0-6-3)

3134308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 6 

3(0-6-3)

3134409 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 7 

3(0-6-3)

3134216 นวัตกรรมสินคา้และบริการสาํหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม*่
Product and Service Innovations for Modern Trade Business 

3(2-2-5)

3134217 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน *
Trading Integration in ASEAN Markets 

3(3-0-6)

3134220 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
Networking and Competitive Advantage Strategy 

3(3-0-6)
 

3134323 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
Research for Business Development 

3(2-2-5)
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3134428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม*่
Seminar in Modern Trade Business Management 

3(2-2-5)

 

   2) วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต
 

3134110 การสั่งซื้อสินคา้สําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Merchandise Order for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

3134111 การขายและมาตรฐานการบริการสําหรับธุรกิจการค้าสมยัใหม ่ 
Sales and Service Standards for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

3134112 การจัดการร้านค้าคุณภาพ
Quality Store Management 

3(3-0-6)

3134114 การจัดการผลติภัณฑ์อาหาร
Food Product Management 

3(3-0-6)

3134115 การจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Goods Management for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

3134218 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจการค้าสมยัใหม ่
Logistics and Supply Chain Management  

3(3-0-6)

3134219 การป้องกันการสูญหายสําหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Loss Prevention for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

3134221 การจัดแสดงสินคา้และสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า
Display Design and Store Atmosphere 

3(2-2-5)

3134222 พฤติกรรมลูกคา้และการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า                 
Customer Behavior and Customer’s Need Analysis 

3(3-0-6)

3134324 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริการลูกค้า
Cutomer Ralationship Management and Customer Service 

3(3-0-6)
 

3134325 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
Integrated Marketing Communication for Modern Trade 
Business  

3(2-2-5)

3134326 โปรแกรมสําเรจ็รูปทางธุรกิจในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Business Application Software Package for Modern Trade Business 

3(2-2-5)

3134327 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Information Systems for Modern Business Management 

3(3-0-6)

3134328 การวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Businsess Plan for Modern Business Management
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3134329 หลักและนโยบายการลงทุนเพ่ือธุรกิจ
Principle and Policy of Investment for Business  

3(3-0-6)

  
          2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                         6  หน่วยกิต
3134430 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Professional Experience in Modern Trade Business 
Management  

6(600 ช่ัวโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
   

              ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5)

 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
 3134101 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6)

 3134102 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ 3(3-0-6)
 3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ 1 
3(0-6-3) 

 3134113 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์                  
(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต
 

 

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
3134220 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
3(3-0-6)

3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 2 

3(0-6-3) 

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 3 
3(0-6-3) 

รวม 18 หน่วยกิต
 

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

3134216 นวัตกรรมสินคา้และบริการสาํหรับธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  

3(2-2-5)

3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 4 

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ  3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)

3132101 โปรแกรมสําเรจ็รูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
งานธุรกิจ 

3(2-2-5)

3134217 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน 3(3-0-6)
3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 5 
3(0-6-3)

รวม 18 หน่วยกิต
  
 

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3120201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6)
3134323 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 3(2-2-5)
 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
3134308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 6 
3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
3134428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(2-2-5)

 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3134409 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 7 
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสร ี   
   รวม 15 หน่วยกิต

 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3134430 ฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

6(600 ช่ัวโมง)

   รวม 6 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร                      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต
 1.1) วิชาบังคบั                                                   12 หน่วยกิต
5100101 ภาษา ความคดิ และการสื่อสาร

Language Thought and Communication 
3(3-0-6)

 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ
การฟังและการอ่าน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

 Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*       
Thai for Communication 

3(3-0-6)

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร   
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
การใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมใน 
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

          Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness of Thai society 

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*
Thai for Careers 

3(3-0-6)

            การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอข้อมูล  การให้ความรู้   
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจําวัน 

 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the career and daily life 

 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
English for Fun 

3(3-0-6)

         การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์และสํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น    
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

         English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, 
class presentation 

  

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                          
English Usage for Social Network 

3(3-0-6)
 

          การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การต้ังและการ
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

           Simple English writing in social media, giving queries and answers 
in English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 
 

  
 

 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใชีวิตประ
จําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนําตนเอง
และผู้ อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 *
English for Communication 1         

2(1-2-3)

  การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 
  ___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100109 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 *
English for Communication 2         

2(1-2-3)

  การฝึกและพัฒนาการฟ ัง พูด อ ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 

 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสือ่     
Technology and Media Literacy         

3(3-0-6)

  การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เคร่ืองมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media production, 
social media use under law controls and ethics in technology 

 

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป



27 
 

 1.2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

Developments of Thai Speaking and Writing Skills   
3(3-0-6)      

            การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื่อต่าง ๆ นําเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

 Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 

 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communication Skills Development  

3(3-0-6)      

 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน การอ่าน
และเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

 Listening and speaking in daily-life situations, short message 
reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication 

3(3-0-6)    
 

 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท์ ไวยากรณ์  
ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน  

 Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 

5100112 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร
Melayu for Communication  

3(3-0-6)    

 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจําวัน 

 Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 
basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                           ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต
       2.1)  วิชาบังคบั                                                    3   หน่วยกิต

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being    

3(3-0-6)    

 การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบ้ืองต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

 Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs 
with health, consumer protection laws, promoting physical and mental 
health 

 
5100117 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจําวัน*

Science in Daily Life 
3(3-0-6)    

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

 Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of 
electrical devices, energy for living, human organ systems, heredity, 
chemical use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

   

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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        2.2)  วิชาเลือก                                        ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต
 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ
Information Technology for Presentation   

3(3-0-6)    

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน       
Information Technology in Daily Life           

3(3-0-6)    

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน*      

Mathematics in Daily Life     
3(3-0-6)    

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับ
ดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  

 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 

  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100119 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

1(0-2-2)    

 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบ้ืองต้นของการบริหาร
ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเน้ือแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีนํ้าใจนักกีฬา 

 Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

 
 

5100120 การกีฬาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต*
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3)
 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นํา 

 Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society, injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development promoting leadership 

 
  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
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5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน
King’s Philosophy for Local Development   

3(3-0-6)    

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพ่ือความกินดี
อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ย่ังยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 

 
 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชีช้่องทางรวย        
Introduction of Ethics and Wealth      

3(3-0-6)    

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะ
ผู้นํา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร  

 Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and getting 
along well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 

  
 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน
Beauty of Life      

3(3-0-6)    

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบ้ืองต้น 
หลักการพูดนําเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทํางาน
กลุ่มและทํางานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 
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 Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World     

2(1-2-3)

 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ําเสียงใน
การพูด คําศัพท์และสํานวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การบันทึก
การปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนําเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การ
ปฏิบัติตนในการทํางาน การทํางานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

 Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work practice and 

 
 

5100125 ความจริงของชีวิต*
Truth of Life  

3(3-0-6)    

 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง 
ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันนําไปสู่
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
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different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life to 
be a perfect human being and leading to a peaceful life and society 

 

5100126 การพัฒนาตน*    
Self Development  

2(2-0-4) 
 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

 Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*
Aesthetics for Life 

3(3-0-6)

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สําคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เ ชิงคุณค่าจากการรําลึก 
ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts 
and performance through perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to  appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 
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5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        
Life and Thai Culture 

2(1-2-3)

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 

 
 3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                          ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต
       3.1)  วิชาบังคบั                                                 3   หน่วยกิต

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
Multiculture  and Peace  

3(3-0-6)    

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพ่ือส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

 Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention guidelines 

 
 
 
 

 

     หน่วยกิต
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   3.2)  วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า        3   
5100130 ทักษะชีวิตเพือ่สังคม

Life Skill for Society  
3(3-0-6)    

 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้
อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 

 

5100131 สังคมภิวัตน*์  
Socialization 

3(3-0-6)    

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political affairs 

 
 4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                    ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต
     4.1)  คณะครศุาสตร์                                              3   หน่วยกิต หน่วยกิต

5100132 ครูแห่งแผน่ดิน 
Teachings of King Rama 9 

3(3-0-6)    

 
 
 
 
 

หรือ 

คําพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสี่
เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 
teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
modern teachers, volunteering, civil duties 
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       4.2) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                          3   หน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน  

Thai and Local Ways 
3(3-0-6)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์-
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจําถิ่น  วัฒนธรรม
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of 
learning resores in local community 

       4.3)  คณะวิทยาการจัดการ                                         3   หน่วยกิต
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

Young Enterpreneurs   
3(3-0-6)    

 ความเป็นมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย
ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดต้ัง
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และ
ภาระหน้ี การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
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หรือ 

and related laws 

       4.4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                3   หน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถ่ิน     

Science for Community   
3(3-0-6)    

 ความรู้  ความสําคัญ  ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ทักษะทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า      93 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                    ไม่น้อยกว่า      33 หน่วยกิต
  

3120201 กฎหมายธุรกิจ  
Business Laws  

3(3-0-6)

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดต้ัง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและ
การยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอ่ืนๆ กฎหมายว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมท้ังหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ําประกัน 
จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ต๋ัวเงิน ประกันภัย และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

Law and practices with regard to establishment, authority on 
operation and abolishment of ordinary partnership, registered business 
ordinary partnership, limited partnership, limited company, public limited 
company, and others, law of person, justice act, contract as well as 
general principles of specific contract regarding to Civil and Commercial 
Code such as trade, renting, hire-purchasing, employment, guarantee, 
mortgage, pledge, agency, broker, compromising, bill, insurance, and the 
Act of Promulgating Liability for misuse of cheque, Securities and Exchange 
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Act,  and also the Foreign Business Act

  

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

3(2-2-5)

 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถ่ี การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ  

Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods, data 
collecting and data presenting in various forms, frequency distribution, 
sampling, measurement of central tendency, measurement of dispersion, 
probability, estimation, hypothesis testing, chi-square test, ANOVA testing, 
parametric and nonparametric testing, regression analysis for business 
trends forecasting, correlation analysis, using indices, application of 
statistics in business as well as software using for data analysis and 
comparative statistic 

  

3122101 การบัญชขีั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5)

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทท่ัวไป การจัดทํางบ
ทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการให้บริการ
และกิจการซื้อขายสินค้า 

 Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting 
information, history of accounting profession, concept and regulations of 
accounting, accounting principles and methods according to double-entry 
system, accounting entry according to accounting cycle, accounting 
records through ledger account, trial balance preparation, adjusting and 



39 
 

closing account, work sheet, financial statement for service and trade 
business 

 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6)

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

  Criteria, assessment process, and tax collection according to the 
Tax Code and other related taxes including personal income tax, 
corporate income tax, VAT, Specific Business Tax, non-resident 
withholding tax, tariff, excise tax,  revenue stamp and local taxes 

   
 

3123302 การเงนิธรุกิจ  
Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Pre-requisite             : 3122101 Accounting 1 

3(3-0-6)

   ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และ
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการเงิน 
ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

Scope and nature of the role of finance in business, the goals and 
priorities of the financial business focusing on a better understanding of 
the basic principles on the allocation of funds, funding for the operation, 
financial analysis and planning, project consideration, financial market, 
financial structure of capital dividend policy and management of financial 
risk 

 
 
 
 

 
 

 

3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6)
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Principles of Marketing
 ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ
วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางการตลาด 

           Definition and importance of marketing, approaches to marketing, 
marketing management concept, analysis marketing environment, 
business goal, motivation and consumer behavior, market type, marketing 
mix for goods and service business, and marketing ethic 

 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management 

3(3-0-6)

 หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Basic principle of business, form of business, type of business, 
environment and business risk, major function of business management 
in marketing, production, finance and accounting, organization 
administration, human resource administration, organization behavior, 
application of sufficiency economy on business administration and ethics 
of business 
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3126202 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management 

3(3-0-6)

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ต้ัง การออกแบบและการ
วางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา 
การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พ้ืนฐานของ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและ
บริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

  Meaning, significance, concept, location, design and process 
layout, forecasting, planning, quality management, maintenance, 
inventory management, warehouse system, equipment and techniques, 
basic knowledge of computer program for management and 
implementation, strategy of production and service and logistics 
management and supply chain 

   
 

3126203 การจัดการทรพัยากรมนุษย์
Human Resource Management 

3(3-0-6)

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ 
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

Background, theory and principle of human resource 
management, scope of responsibility and process of human resource 
management, work analysis, manpower planning, selection, training, 
human resource development, performance assessment, current 
performance evaluation system, information for human resource 
management and business ethics and social responsibility 
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3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธรุกิจ
Economics for Business 

3(3-0-6)

 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

Application of principle and theory of economics on business, 
customer behavior, production, marketing, national income, monetary 
policy, fiscal policy, international trade, business cycle and the study of 
economic impact 

   

3132101 โปรแกรมสําเรจ็รูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

Application software and internet services 
for Business

3(2-2-5)

             การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกตโ์ปรแกรมสาํเร็จรูปในการจดัการงานเอกสาร โปรแกรมคาํนวณ โปรแกรม
นาํเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยกุตใ์ชง้าน การนาํโปรแกรม
สาํเร็จรูปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมาใชใ้นงานธุรกิจ 

Thai and English Typing through computer, 
application of computer application  on document 
management, calculating program, presentation 
program, internet network and its application,  use of 
application from mobile equipment for business 

 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า    60    หน่วยกิต
 1) วิชาเอกบังคับ                                                  39    หน่วยกิต
  

3134101 การจัดการธรุกิจการค้าสมัยใหม่
Modern Trade Business Management 

3(3-0-6)

 ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือกทําเลที่ต้ัง และรูปแบบที่ต้ังของธุรกิจ การออกแบบ
ร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจํากัดของการจัด
ผังร้านค้าแต่ละประเภท 

Types of modern trade business; trade policies and tendency of 
modern trade business, goods and services, location selections and forms 
of locations, interior and exterior design,  shop layouts, pros and cons of 
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shop layouts for each type 

  

3134113 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business Management 

3(3-0-6)

 ความรู้เก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการและการจัดหาเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
          General knowledge regarding to franchise business, types of 
franchise, pros and cons of franchise business, management and budget 
allocation for doing franchise business, analysis of franchise business in 
current events, ethics in franchise business 

  

3134102 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ*
Leadership and Team in Organization  

3(3-0-6)

 ความหมายและความสําคัญของภาวะผู้ นําสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คุณสมบัติของผู้นํา จริยธรรมผู้นํา การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพของ
องค์การ การติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานประจําวันของทีมงาน การเจรจาและ
การบริหารจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้นํา การสร้างวิสัยทัศน์
และความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา  

Meanings and significance of leadership for modern trade business, 
leader attributes and ethics, design of effective structured team, follow up 
and checking team daily, Negotiation and conflict management; problem-
solving skills, creating vision and ability in motivating subordinates 

  

 
  

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหลกัสูตร 
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3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 1  

3(0-6-3)

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่
ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น เน้ือหาของการฝึกปฏิบัติ
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานเบ้ืองต้นในร้านค้าเพ่ือทําการปรับพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของการ
ทํางานของนักศึกษา ด้านการจัดวางสินค้า การตรวจสอบจํานวนสินค้า การรักษา
สุขอนามัย การรักษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บริการลูกค้า ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 

Practical work in area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent to Primary Level 
Staff; practice scope of basic jobs in shops for adjustment: goods layout, 
goods checking, sanitary retention, keeping the shop clean and providing 
service to customers under supervision of advisor and supervisor 

 
3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2

Work-based Learning in Modern Trade Business Management 2  
3(0-6-3)

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
Prequisite                : 3134103 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 1  

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
สถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง เน้ือหาของการฝึกปฏิบัติ
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานในร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด การจัดวางสินค้าตาม
ยอดขาย การบัญชีเบ้ืองต้น การจัดการองค์การและการบริหารบุคคลเบ้ืองต้น ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ  

Practical work in area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent to Higher Level Staff, 
practice scope of jobs in shops: ordering low-cost goods, goods layout, 
basic accounting, organization and personal management under 
supervision of advisor and supervisors 
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3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
Work-based Learning in Modern Trade Business Management 3  

3(0-6-3) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2      
Pre-requisite            : 3134104 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 2  

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่
ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับต้น เน้ือหาของการฝึก
ปฏิบัติประกอบด้วย การปฏิบัติงานในร้านค้า การวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์
ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การทําบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้าน 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ  

Practical work in area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent to Primary Assistant 
Store Manager, practice scope of jobs:  analysis of ordering goods, 
projecting sales account, amortization, accounting, resource management 
under supervision of advisor and supervisors 

 

3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 4 

3(0-6-3)

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3      
Pre-requisite            : 3134205 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 3 

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่
ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับสูง เน้ือหาของการฝึก
ปฏิบัติประกอบด้วย การปฏิบัติงานข้ันสูงในร้านค้า การวิเคราะห์ตลาด การจัดการสินค้าคง
คลัง การบริหารการเงินภายในร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลการขายเชิงสถิติ การปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในร้านเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักในการคัดและจัดวางสินค้า 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ  

Practical work in the area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent to Higher Assistant 
Store Manager, practice scope of jobs: marketing analysis, inventory 
management, budget administration, sale information with descriptive 
analysis, resource use improvement for the high effective, principles of 
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thinking and goods layout under supervision of advisor and supervisors 
 

   

3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 5 

3(0-6-3)

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
Pre-requisite            : 3134206 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 4 

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่
ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับต้น เน้ือหาของการฝึกปฏิบัติ
ประกอบด้วย การจัดการทั่วไปในร้านค้า การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสินค้า
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมยอดขาย การจัดการการจัดซื้อ การส่งเสริมการตลาดและการขาย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ี
เลี้ยงในสถานประกอบการ  

Practical work in the area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent to Primary Store 
Manager, practice scope of jobs: information system management, goods 
management for cost reduction and sales increase, purchasing 
management, promotional marketing and sales, effectiveness increase of 
personal administration, laws related to modern trade business under 
supervision of advisor and supervisors 

 

3134308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 6

3(0-6-3)

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5      
Pre-requisite            : 3134307 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 5

 ฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่
ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูง เน้ือหาของการฝึกปฏิบัติ
ประกอบด้วย การจัดการขั้นสูงในร้านค้า การจัดการระบบสารสนเทศที่เช่ือมต่อกับระบบ
ส่วนกลาง การจัดการร้านสาขา การวิจัยเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ การภาษีอากร
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การ
จัดการบุคลากรขั้นสูงในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการ
ฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ  
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Practical work in area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent of Higher Store 
Manager, practice scope of jobs:  information system management 
connecting with central point, branch management, research for 
business improvement, tax in connection with modern trade business, 
risk management, management of upper personnel under supervision of 
advisor and supervisors 

  

3134409 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7
Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 7 

3(0-6-3)

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3134308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6      
Pre-requisite            : 3134308 Work-based Learning in Modern Trade   
                               Business Management 6

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการธุรกิจค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการท่ีทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการเขต เน้ือหาของการ
ฝึกปฏิบัติประกอบด้วย การจัดการร้านค้าเพ่ือการบริหารจัดการร้านสาขาจํานวนหลาย
สาขาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการระบบสารสนเทศที่
เช่ือมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่าง ๆ การจัดการร้านสาขาแบบองค์รวม การ
วิจัยเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มร้านค้าสําหรับ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงใน
สถานประกอบการ  

Practical work in area of systematic modern trade business in 
assigned workplaces in the position of / or equivalent of Assistant Regional 
Manager, practice scope of jobs: shop management for administrating 
numerous branches in responsibility such as strategic management, 
information system connecting with central point and branches, holistic 
branch management, research for advance business improvement, risk 
management of shop for modern trade business, upper personnel 
management including human resource development under supervision of 
advisor and supervisors 

 

3134216 นวัตกรรมสนิค้าและบริการสําหรบัธรุกิจการคา้สมัยใหม่*                    
Product and Service Innovations for Modern Trade Business 

3(2-2-5)
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 คําจํากัดความและกระบวนการที่ นํามาซึ่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของ
นวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลกระทบของนวัตกรรมต่อการดําเนินธุรกิจในแต่ละ
ช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี การข้ึน
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดําเนินคดีทางกฎหมาย
ต่อผู้ละเมิดฯ 
           Definition and process leading to building knowledge of 
innovation, innovative lifespan, impact of innovation towards business 
lifespan, creating business innovation with technology, registering 
intellectual property, intellectual property infringement, taking legal 
actions to wrongdoers 

  

3134217 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน*
Trading Integration in ASEAN Markets 

3(3-0-6)

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจการค้าและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทําธุรกิจ
การค้าในตลาดอาเซียน การจัดการตลาดการค้าในตลาดอาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน การประกอบการธุรกิจในรูปแบบฮาลาลในตลาดอาเซียน 
ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะการลงทุน เง่ือนไขการทําธุรกิจ
การค้าในประเทศอาเซียนสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  และจริยธรรมทางการค้าในตลาด
อาเซียน 

General knowledge regarding to trading business and its 
environment effecting in trading business in ASEAN market, trading 
marketing within ASEAN, laws in regard to trading business in ASEAN, 
processing to trading halal business in the ASEAN Market ,trading 
collaboration between ASEAN countries and investment, conditions of 
running business in ASEAN countries for modern trade business; trading 
ethics in ASEAN markets 

 

  

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหลกัสูตร 
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3134220 การสรา้งเครือข่ายพนัธมิตรและกลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
Networking and Competitive Advantage Strategy 

3(3-0-6)

 ความหมายและความสําคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาใน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

Meanings and significance of building network between business 
partnerships, elements of building network partnerships; problems and 
solutions, problems of building business partnerships, guidelines or 
methods in building network business partnerships, tendency in building 
network partnerships of modern trade business 

 

3134323 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
Research for Business Development 

3(2-2-5)

 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการวิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจํา การเลือกและการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ 
ตลอดจนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิจัยและการ
นําเสนอข้อมูล 
          Research methodologies in business; plan and design for both 
qualitative and quantitative research; finding research problems from 
routine works, research instrument selections, sampling and sample size, 
date collections; data analysis with parameter and non-parameter, 
software use for analyzing , research practice and presenting  
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3134428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่*
Seminar in Modern Trade Business Management 

3(2-2-5)

 ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และที่เก่ียวข้องกับธุรกิจฮาลาล ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมท้ังการจัดทํารายงานใน
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
         Business management of aspect related to modern trade 
business and related to halal business during study by experienced 
trainers, writing report on individual’s interest including in connection 
with modern trade business 

   

 2) วิชาเอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต
   

3134110 การสั่งซ้ือสินค้าสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Merchandise Order for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

 แนวคิดและนโยบายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่เพ่ือการสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจัดซื้อจัดหาเพ่ือ
ประกอบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้แก่ การหาความต้องการของลูกค้า กระบวนการ
จัดซื้อจัดหา การส่ังซื้อ สูตรการสั่งซื้อ การติดตามคําสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเก็บ
สินค้า การตรวจรับสินค้า การตรวจสอบสินค้าความมีตัวตนของสินค้า การตัดจ่าย
สินค้า และการบันทึกบัญชี  

Concepts and policies of products purchasing in modern trade 
business for rising sales account and business image, purchasing process 
for doing modern trade business: finding customers’ needs, purchasing 
process, ordering, purchasing formula, follow up, order received, storage, 
goods receipt, inspection, existing products, amortization and record 
accounting 

   

  

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหลกัสูตร 
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3134111 การขายและมาตรฐานการบริการสาํหรบัธรุกิจการค้าสมัยใหม่ 
Sales and Service Standards for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

 ความหมายของการขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย ขั้นตอนการขาย วิธีการ
นําเสนอสินค้า การให้บริการของพนักงานทั้งในขณะขายและการบริการหลังการขาย 
การตอบคําถามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการขายและการบริการ การบันทึก
ยอดขายประจําวัน การควบคุมและการตรวจสอบการบริการของพนักงานในร้าน
สาขา ตลอดจนจรรยาบรรณของพนักงานขายและการบริหารจัดการงานขาย 

          Meanings of sale, qualifications of salespersons, selling process, 
goods presentation, staff service both during sale and after sale service, 
answering questions and problem solving for sale and service, recoding 
daily sales, staff control and service check in branch, ethics of 
salespersons and sale administration 

 
   

3134112 การจัดการรา้นค้าคุณภาพ
Quality Store Management 

3(3-0-6)

            หลั กกา รและแนวคิ ด พ้ื น ฐ าน ในการ จัดกา ร ร้ านค้ า ใ ห้ มี คุณภาพ 
ผังกระบวนการทํางาน มาตรฐานร้านระบบคุณภาพ การกระจายและการบริหาร
เป้าหมาย การปฏิบัติตามกระบวนการและลําดับการทํางาน การติดตามผลการ
ดําเนินงานของร้านค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาของร้านค้า การสื่อสารภายใน
ร้านค้า และการควบคุมดูแลสภาพร้านค้า  

          Principles and basic concepts of quality shop management, 
working flowchart, quality system standard, distribution and target 
administration, practice in accordance with process and work sequence, 
follow up of shop performance, prevention and problem solving, 
internal communication, shop maintenance 
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3134114 การจัดการผลติภัณฑ์อาหาร
Food Product Management 

3(3-0-6)

           ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลิตเบ้ืองต้น กระบวนการจัดการ  การจัดเก็บ
รักษาและการคงสภาพผลิตภัณฑ์  คุณค่าอาหาร  ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุม
คุณภาพ  การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 
           Types of food business, basic production, management process, 
preservation and product retain, food nutrition, nutrition facts, principles 
of quality controls, safety management, service and food distribution  

   

3134115 การจัดการสนิค้าสําหรบัธรุกิจการค้าสมัยใหม่
Goods Management for Modern Trade Business 

3(3-0-6)

 หลักการพ้ืนฐานในการจัดการสินค้า ลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า 
อุปกรณ์ในการนําเสนอสินค้า รูปแบบและเทคนิคในการนําเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจ
และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การจัดเรียงสินค้า การจัดเก็บสินค้า การส่งคืน
สินค้า การเปลี่ยนสินค้า การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดทํารายงานประจําวัน
เก่ียวกับสินค้า ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับสินค้า 

Principles of goods management, features and goods category, 
appliances for presenting goods, forms and techniques in presenting 
goods more interestingly and simulating customers’ decision, 
merchandising, goods storage, return, change and control of goods 
quality; goods daily report, analysis of goods report 

 
 

  

3134218 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสําหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6)

 บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การดําเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคง
คลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน    
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก 

Roles of logistic and supply chain towards business system, 
logistic operations, customer service, information system, 
transportation, inventory management, warehouse, purchasing, material 
management and projecting, logistic control and global logistics 

 
 

  

3134219 การป้องกันการสูญหายสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)



53 
 

Loss Prevention for Modern Trade Business
 มาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในของธุรกิจการค้าสมัยใหม่อันเกิด
จากการลักขโมยของพนักงานและลูกค้า การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงของคู่ค้า ความ
ผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวนพนักงานและลูกค้า กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับความเสียหายและการสูญหายสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

Security rules of within-asset of modern trade business with the 
cause of robbery made by the staff and customers; fraudulent or 
deception made by partnership, the mistake of misreporting accounts, 
interacting and investigating staff and customers, laws related to the 
damages and loss of modern trade business 

 
 

 

3134221 การจัดแสดงสนิค้าและการสร้างบรรยากาศภายในร้านคา้
Display Design and Store Atmosphere 

3(2-2-5)

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดแสดงสินค้า ประเภทการจัดแสดงสินค้า การ
วางแผนและการจัดเตรียม การจัดแสดงสินค้า องค์ประกอบของการออกแบบการจัด
แสดงสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ทฤษฏีสี
และแสงกับการจัดแสดงสินค้า คุณค่าของแสงและเงากับการจัดแสดงสินค้า ตําแหน่ง
ที่ต้ังของร้านค้า ความคิดสร้างสรรค์กับนักออกแบบ งบประมาณการจัดแสดงสินค้า 
ประโยชน์และการติดตามการประเมินผลการแสดงสินค้า 

General concepts of displaying goods, types of displaying goods, 
plan and preparation, goods display, elements of display and design, 
principles of displaying goods, material use for displays, theories of color 
and light with displays, value of light and shadow, locations of shop, 
creativity and designers, budget for displaying goods, benefits and 
follow-up of display evaluation 
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3134222 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
Customer Behavior and Customer’s Need Analysis 

3(3-0-6)

           ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมในการซื้อ
สินค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้า  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากรายงาน ต่าง ๆ เพ่ือการดําเนินงานด้านวิเคราะห์ วิจัย วางแผนและพัฒนา
ทางธุรกิจ การตลาดและบริหารร้านค้า การติดตามสถานการณ์ของร้านสาขาและการ
รายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  
         Types of target customers, customers’ needs, behavior of 
purchasing, changes of behavior on purchasing goods, information 
related to benefit from various kinds of report for analysis, research, 
plan and develop in business; marketing and shop administration, 
follow-up of branch shop and report directly to supervisors, shop 
adjustment in response to needs and customers’ satisfaction          

 
 

  

3134324 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริการลูกค้า
Customer Relationship Management and Customer 
Service 

3(3-0-6)

          การจัดกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกคา้และให้คําแนะนํากับลูกค้า 
การจัดการและการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
อย่างสร้างสรรค์ การแลกเปลีย่นข้อมูลกับลกูค้า การวัดและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า มาตรฐานในงานลูกค้าสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 

        Grouping customers, storage and analysis of customers’ 
information and giving advice to customers, management and 
relationship development with customers, building creative customers’ 
satisfaction, information exchange, measurement and customers’ 
satisfaction indicators, standard of customer service tasks, information 
system and information technology for customer relationship 
management 
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3134325 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการสาํหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
Integrated Marketing Communication for Modern Trade 
Business 

3(2-2-5)

 รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ป้ายราคา สื่อ
สนับสนุนการส่งเสริมการขาย การติดตามผลของการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์
รายงานยอดขายสินค้า วิเคราะห์ความคุ้มค่าของสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย 
การวางแผนและการวัดประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่สําหรับสินค้าจัดรายการส่งเสริม
การขายสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

Forms of promotional marketing in modern trade business, price 
tags, sales promotion media, follow-up of sales promotion results, 
analysis of daily sales report, analysis of goods worth on sales 
promotion, planning and efficient measurement of area for sales 
promotionม sales for modern trade business 

  

3134326 โปรแกรมสําเรจ็รูปทางธุรกิจในธรุกิจการคา้สมัยใหม่
Business Application Package for Modern Trade Business 

3(2-2-5)

           การประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ และโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง  
โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล  ระบบขายหน้าร้าน  ระบบขาย จอง และคอมมิชชัน 
การนําระบบประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจ  การสร้างรายงาน และการสํารองข้อมูล
ทางธุรกิจ 
          Application software for business and specific use, software for 
accounting, inventory system, human resource management system, 
point of sale; sale, reservation and commission, application software in 
business sector, writing report and backing up business information 

 

3134327 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Information System for Modern Business Management 

3(3-0-6)

 ลักษณะและความสําคัญของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาธุรกิจ บทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจน
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ 

Attribute and significance of structural information system for 
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modern trade business, types of information system, information system 
development, applying information system for modern trade business, 
information system for retail, wholesale business and business 
development; roles of executives in information system management, 
tendency of using information technology in modern trade business 

  

3134328 การวางแผนธรุกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Businsess Plan for Modern Business Management
            ความสําคัญ องค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ การกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ การทําแผนการตลาด การจัดการและโครงสร้างองค์การ การ
ดําเนินการทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจ 
           Importance, elements and step of modern business planning, 
environmental analysis which affecting the business, determining 
objectives and business goals, marketing planning, organization  
management and structure of organization, financial operations , analysis 
of the risks that affect business operations 

  
3134329 หลักและนโยบายการลงทุนเพื่อธรุกิจ

Principle and Policy of Investment for Business 
3(3-0-6)

 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการลงทุน การจัดหาเงินทุน การระดมเงินทุน 
การจัดการการลงทุน การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน และการ
ตัดสินใจในการลงทุน 

 Principle and policy of investment and fund raising, investment 
management, risk management,  analysis investment policy and making 
investment decision
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 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี                              6 หน่วยกิต
   

3134430 ประสบการณวิ์ชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Professional Experience in Modern Trade Business 
Management  

6(600 ชั่วโมง)

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถาน
ประกอบการที่ทางสถาบันกําหนด ในตําแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการ เน้ือหาของการฝึก
ปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงเพ่ือบริหารจัดการร้านสาขาจํานวนหลายสาขาใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎีและ
จากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการทําโครงการที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการ
ฝึกปฏิบัติการและพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจาก
เวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

Practice of systematic modern trade business in assigned 
workplaces in the position of / or equivalent to Manager, practice scope 
of jobs: advanced management for administering numerous branches, 
integrating in-class knowledge both theories and practice together, 
conducting project related to modern trade business management under 
supervision of advisor and supervisors, writing a report of working 
performance, report and result of test in working practice ability 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอน 

(ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

บธ.ด. (การจดัการธุรกิจ)
 
บธ.ม. (บรหิารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2560 
 

2549 
2543 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี     
         การเงิน) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2556 
2549 

 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2554 
2545 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2551 
2546 

15 15 15 15 15

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
คอ.ม (ธุรกิจอตุสาหกรรม)
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2556 
2542 

 
2532 

12 12 12 12 12

 
  

1) นางสาวกัลยรัตน์  
    พินิจจันทร ์
    อาจารย ์
    

2) นางสาวเบญญาดา         
    เหล่าธนถาวร 
    อาจารย ์
    

3) นางสาวย่ารอนะ่   
    ศรีอาหมัด 
    อาจารย ์
    
4) นายธีรยทธุ  มูเล็ง 
    อาจารย ์
    

5) นางนันทรัตน์  นามบุร ี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน 
(ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

บธ.ด. (การจดัการธุรกิจ)
 
บธ.ม. (บรหิารธรุกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2560 
 

2549 
2543 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี   
         การเงิน) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2556 
2549 

 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2554 
2545 

15 15 15 15 15

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2551 
2546 

15 15 15 15 15

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
คอ.ม (ธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2556 
2542 

 
2532 

12 12 12 12 12

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสาํเร็จการศึกษา 
 

1) นายประสทิธ์ิ รัตนพันธ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

Ph.D (Marketing)
 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

Universiti Utara Malaysia
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2) นายเตชธรรม สังข์คร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

บธ.ม.
บธ.บ. (การจัดการ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

1) นางสาวกัลยรัตน์  
    พินิจจันทร ์
    อาจารย ์
    

2) นางสาวเบญญาดา         
    เหล่าธนถาวร 
    อาจารย ์
    

4) นางสาวย่ารอนะ่   
    ศรีอาหมัด 
    อาจารย ์
     
4) นายธีรยทธุ  มูเล็ง 
    อาจารย ์
    

5) นางนันทรัตน์  นามบุร ี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์
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 4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

           1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ
หลักการมากย่ิงขึ้น โดยทักษะการปฏิบัติจะเรียงลําดับต้ังแต่ พนักงานระดับต้น พนักงานระดับสูง 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดับสูง ผู้จัดการร้านระดับต้น ผู้จัดการร้านระดับสูง 
ผู้ช่วยผู้จัดการเขต และผู้จัดการเขต ตามลําดับ 
           2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
           3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
           4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้ 
           5. มีทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2. ช่วงเวลา  
           การฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทุกภาคการศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงภาค
การศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 และฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 ในทุกภาคการศึกษาตามข้อ 4.2  

 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบายเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

             โครงงานวิจัยหรือนวัตกรรม เป็นงานมอบหมายเฉพาะรายบุคคลหรือรายกลุ่มในรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งน้ี นักศึกษาแต่ละคนจะ
มีอาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้คําแนะนําและประเมินผล 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําโครงการหรืองานวิจัย 
3. สามารถทํางานโครงงานหรืองานวิจัยเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ได้ 
4. สามารถเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงงานหรือรายงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 
5. มีการการเผยแพร่ผลงานโครงงานหรือผลงานวิจัย 
 

     



61 
 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
6(600 ช่ัวโมง) 

5.5  การเตรียมการ 
1. หลักสูตรกําหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและแต่งต้ังพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา 

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาและร่วมกันเลือกหัวข้อโครงงานหรือการวิจัยที่นักศึกษา
สนใจ ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 

  3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนิเทศเพ่ือให้คําปรึกษา ติดตามการทํางานของศึกษาและจด
บันทึกการให้คําปรึกษา 

  4. นักศึกษานําเสนอโครงงานหรือผลงานวิจัยเพ่ือรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 
   5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานโครงงานหรือผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาสง่รูปเล่มรายงานและนําเสนอ
โครงงานหรืองานวิจัย และเขา้สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   1.1 คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล
1. มีบุคลิกภาพดี -  กําหนดให้การแต่งกายตามระเบียบที่ถูกต้อง

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมบุคลิกภาพ 

มีบุคลิกภาพดี 

2. มีทักษะด้านภาวะผู้นํา และ  
ความรับผิดชอบ ตลอดจน
มีวินัยในตนเอง 

-  กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางาน
เป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน
ตลอดจนนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้ นําและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 

-  มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเ วียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเ นิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้นํา 

มีทักษะด้านภาวะผู้นํา และ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

3 .  มีทั กษะการ เรี ยน รู้ ด้ วย -  การ จัดการ เรี ยนการสอนที่ ส่ ง เส ริม ให้ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล
ตนเอง อดทนและมุ่งมั่นต่อ
การปฏิบัติงาน 

นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอน
แบบการเรียนรู้จากการทํางาน  (Work-based 
Learning) และนักศึกษาจะต้องเรียนรู้
ภาคปฏิบั ติ  ภายใ ต้กฎเกณฑ์ของสถาน
ประกอบการอย่างเข้มงวด 

อ ด ท น แ ล ะ มุ่ ง มั่ น ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

4. มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน
ชุมชน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
ในชุมชน เรียนรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม  

มีจิตอาสา  
 
 

5. มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และนําเสนอผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่ อสัต ย์สุจริต  ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพสิท ธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

4) มีจิตอาสา  หรือมีจิตสํ า นึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) กํ าหนดกฎ เกณฑ์ และข้ อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนร่วมกัน  เช่น  การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และ
การอ ยู่ร่ วม กันในหมู่ คณะ
ตลอดจนการแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสําคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเ ตือนนักศึกษาให้ เ ห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอน

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าช้ัน
เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรงเวลา  การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบ ัต ิงาน หร ือสร ้างผลงานที่
เป ็นความรู ้ความสามารถของ
ต น เ อ ง โ ด ย ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 

 ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ

การให้ความร่วมมือในการทํา
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  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
วิ ธี ก า รที่ ถู ก ต้ อ ง  ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทํางาน 
เ พ่ื อ ส า ธ า รณะ เ ป็นกลุ่ ม  
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง จิ ต อ า ส า  ห รื อ
จิตสํานึกสาธารณะ  เ ช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การ
สอนในห้องเรียน การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟ  เครื่องปรับอากาศ พัด
ลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่  

แสดงออกถึงความรักและความ  
ภูมิใจในความเป็นไทย 

     
     2.1.2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่  
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ 
ในช้ันเรียน 

3)  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใช้
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่
เก่ียวข้อง 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จาก 
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ

1) ประเมินผลจากการทําแบบฝึกหัด 
การสอบ การทํารายงาน และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  
ในการอภิปรายในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
หรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสรมิ
 หลักสูตรต่าง ๆ  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้ นักศึกษามีโอกาสลงมือ  
ปฏิ บั ติ จริ ง โดยการจั ดทํ า
โครงการ 

 
        2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า  ป ร ะ เ มิ น
ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
และกําหนด เป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์ 
ต่าง ๆ หรือการทํากรณีศึกษา 

2)  ให้ นั กศึ กษาฝึ ก ใ ช้ ค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์นําเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทําโครงการ 

 

1)  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย  
ให้ ศึ กษา  ค้ นค ว้ า  การ เขี ยน  
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ  
รายงานการ วิ เคราะห์ วิ จาร ณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดยใช้
การสอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิด
สร้างสรรค์ 
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2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1)  มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามและ
กล้า       คิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
   เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน  

การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทํางานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในช้ันเรียน 

3)  ความสําคัญของความสัมพันธ์
ระห ว่ า ง บุคคล  และความ
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทําโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการทํางาน  
กลุ่ม การนําเสนองานตามกลุ่มที่  
ได้รับมอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมี  
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

3)  สังเกตการทํางานร่วมกันของ  
นักศึกษาในห้องเรียนในการร่วม
กลุ่ม 

4)  ประเมินจากการทํากิจกรรมของ  
โครงการ 

 
         2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง  การเขียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรปูแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้
การค้นคว้า  วิ เคราะห์ข้อมูล  
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจากการนําเสนอความคิด 
การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการ  
เรียนการสอนที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
การทํารายงานและกิจกรรมใน  
ห้องเรียน 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
           2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองสถาบัน และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึ งการยึดมั่น ใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ค ว าม รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อตน เ อ ง 
สถาบัน และสังคมเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู้ เรียนประเมินตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
แบบประเ มินตนเอง  และ
ประเมินจากการจักกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 
 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใ ช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
ห้องสมุดเพ่ือการแสวงหาความรู้ 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ  
    ในการประยุกต์ความรู้  
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด

ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถ เข้ าถึ งแหล่ ง เ รี ยนรู้ 
บูรณาการความรู้ และประยุกต์ 
ใ ช้ความ รู้ตามหลั กการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
โ ด ย ใ ช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายทั้ งการบรรยาย 
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอ

1) การทดสอบย่อย 
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน
6)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ  
    หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน   
    เน้ือหา 

 

ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดเชิงบูรณาการ  
4) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

1)  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการ คิดและการแ ก้ ไข
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่ ว ไป  โดยใ ช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา  การโ ต้วาที  การ
จัดทําโครงการและการใช้เกมส์ 
เป็นต้น 

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เ ป็นระบบ  การ วิ เคราะห์
วิจารณ์  เ ช่น  รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา

 
 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน

1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
สถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเรียนเป็นกลุ่ม 

3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1) มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม 
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย

ก่ึงอภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อย แบบ 

tutorial หรือแบบอ่ืน ๆ 
5) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6) การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 
7) การมอบหมายงานให้ไปศึกษา/

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการ
นําเสนอรายงานกลุ่มใน ช้ัน
เรียนและการแสดงออกถึ ง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน
ฝึกปฏิ บั ติ ด้วยตนเองแล้ ว ใ ห้
ข้อมูลย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมนา 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ           

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) แสดงออกถึงความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ ใ นก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการ
วิ เ ค ร า ะห์ ตั ว เ ล ข  แปลผลและ
นําเสนอข้อมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถในการ
สื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล 
ก ลุ่ ม ค น  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง
สถานการณ์จริงและสถานการณ์
จํ าลองและนํา เสนอการแ ก้ 
ปัญหาที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
หลากหลายสถานการณ์  

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด  การ
เขียน แบบทดสอบท่ีสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย        
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
(4) มีจิตอาสา หรอืมีจิตสํานึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น  

          3.1.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

          3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                  (1)  วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง     

 เหมาะสม 
                  (2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
                  (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกําหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
           3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                  (1)  มีความเป็นผู้นํา ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
                  (2)  มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
                  (3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเองและสังคมได้ 
 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นําเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ
 2

ข้อ
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ    
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
 พัฒนาการเรียนรู้ 

   

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ         

 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ
 2

ข้อ
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ    
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   

5100118 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน   
5100119 การบริหารร่างกาย    
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   

 
ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ
 2

ข้อ
 3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย      

5100123 ความงดงามแห่งตน   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง    
5100125 ความจริงของชีวิต   
5100126 การพัฒนาตน    
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ   

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   
5100131 สังคมภิวัตน์    
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   
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       3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
       3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองสถาบัน และสังคม 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 

เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

       3.2.2 ด้านความรู้ 
(1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพ่ือ 
 การแสวงหาความรู้  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้  
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้  
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
(6) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา 

       3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคดิวิเคราะห์  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

       3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเป็นทีม  
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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       3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี       
                       สารสนเทศ 

(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและนําเสนอ 
 ข้อมูล 
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่    

  เหมาะสม 
 
  



 

3120201 กฎ
3120302 สถิต
3122101 การ
3123101 ภาษ
3123302 การ
3124101 หลั
3126101 หลั
3126202 การ
3126203 การ
3129101 เศร
3132101 โปร
             ธุรกิ
 

 
 

รายวิชา 
 

หมายธุรกิจ  
ติธุรกจิ 
รบัญชีขั้นต้น 1 
ษีอากรธุรกิจ 
รเงินธุรกิจ 
ักการตลาด 
ักการบริหารธุรกจิ 
รจัดการการดําเนินง
รจัดการทรัพยากรมน
รษฐศาสตร์เพื่อธรุกิจ
รแกรมสําเรจ็รูปและ
กจิ             

การกระจายควา

าน 
นุษย ์
จ 
ะอินเทอร์เน็ตเพื่องาน

ามรับผิดชอบมาตร

1. ด้านคุณธรร

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3

  
 
 


 
 


 

 
 

น


ความรับผิดช

รฐานผลการเรียนรู้

รม จริยธรรม

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

 

 






 

ชอบหลัก คว

รูจ้ากหลักสูตรสู่รา

2. ด้านความรู้ 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5

  
 
 
 

  

 
 

  
  
  

 

ามรับผิดชอบรอง

ยวิชาหมวดวิชาเฉ

3. ด้านทักษ
ปัญญา

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้
3

   
  

  
 
 
 
 


  
  



ฉพาะ 

ษะทาง
า 

4. ด้าน
ปฏิสัมพันธ์

และควา

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 










  O 

7

ทักษะการมี
ธ์ระหว่างบุคคล
ามรับผดิชอบ 

5. 
วิเค
ก
กา

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

  
 

   
  
  
  
  
  

   

 

O  
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ด้านทักษะการ
คราะห์เชิงตัวเลข 
ารสื่อสาร และ
ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

 O  
   
   
 O  
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ5 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

  ข้อ 
4 

3134101 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่           

3134113 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์              

3134102 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ            
3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบตัิการจัดการธรุกิจ
             การค้าสมัยใหม่ 1 

                        

3134104 การเรียนรู้ภาคปฏิบตัิการจัดการธรุกิจ
             การค้าสมัยใหม่ 2 

                        

3134205 การเรียนรู้ภาคปฏิบตัิการจัดการธรุกิจ
             การค้าสมัยใหม่ 3 

O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 

3134206 การเรียนรู้ภาคปฏิบตัิการจัดการธรุกิจ
             การค้าสมัยใหม่ 4 

O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 

3134307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
              การค้าสมัยใหม่ 5 

O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 

3134308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
              การค้าสมัยใหม่ 6 

O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 

3134409 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
              การค้าสมัยใหม่ 7 

O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

  ข้อ 
4 

3134216 นวัตกรรมสินค้าและบริการสําหรับธรุกิจ
             การค้าสมัยใหม ่                         

3134217 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซยีน                         

3134220 การสร้างเครอืข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การ
             สร้างความได้เปรียบในการคู่แข่งขนั                         

3134323 การวิจัยเพือ่การพฒันาธุรกจิ                         
3134428 สัมมนาการจดัการธรุกิจการค้าสมัยใหม่                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ6 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3134110 การสั่งซื้อสินค้าสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่                         

3134111 การขายและมาตรฐานการบริการสําหรับ
             ธุรกิจการค้าสมัยใหม่                         

3134112 การจัดการร้านค้าคุณภาพ                        
3134114 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร                         

3134115 การจัดการสินค้าสําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่              
3134218 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสําหรับ
             ธุรกจิการค้าสมัยใหม่                         

3134219 การป้องกันการสูญหายสําหรับธรุกจิการค้า 
            สมัยใหม่ 

                        

3134221 การจัดแสดงสินค้าและการสร้างบรรยากาศ   
            ภายในร้านค้า                        
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3134222 พฤตกิรรมลูกค้าและการวเิคราะห์ความ
             ต้องการของลูกค้า   O O O  O O  O  O  O O O  O O O O   O 

3134324 การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าและบริการ
             ลูกค้า   O O O  O O O O   O O  O O O  O O  O O 

3134325 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับ 
             ธุรกจิการค้าสมัยใหม่   O O O  O O O O   O O  O O O  O O  O O 

3134326 โปรแกรมสําเรจ็รูปทางธรุกจิในธรุกิจการค้า 
             สมัยใหม ่   O O O  O O O O   O O  O O O  O O  O O 

3134327 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการธรุกิจ
             สมัยใหม ่   O O O O O   O  O O O  O O O  O  O O O 

3134328 การวางแผนธุรกิจการค้าสมัยใหม่                        
3134329 หลักและนโยบายการลงทุนเพื่อธรุกจิ             
3134430 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้า
             สมัยใหม่   O  O O   O O O  O O O   O O    O 
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 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบเป็นการดําเนินการหาหลักฐานเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่เหมาะสม เพ่ือยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน   

ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) และ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายละเอียด       
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม    
(มคอ.6) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3) ประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบ 
4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

กําหนดไว้ 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  

ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดําเนินการด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังน้ี 
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2) จัดประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

เป็นการติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและนําผลมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี  

2.2.1 สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
  
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 

 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา 
1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา     
มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและการทําวิจัยในช้ันเรียน 
2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.7  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
2.2.8  การสนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจ 

 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปน้ี 
 1.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จํานวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีคือ มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
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2. บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีการติดตาม

คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทํา นอกจากน้ัน 
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจํานวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและแจ้งผลการสํารวจ
ให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จาก
ระดับ 5) 

 

3. นักศึกษา 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ให้ความสําคัญกับการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษา การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังน้ี 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กําหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการ
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก  

  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีระบบและ

กลไกเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการในการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ใน
สาขาวิชา 

       3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีระบบและ

กลไกเก่ียวกับการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ 
และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังน้ี 

          การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษา 

          การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  
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          การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาได้ 

     3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       นักศึกษาสามารถย่ืนร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร 

เพ่ือนําเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
 

4. อาจารย์ 
หลักสูตรให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ

อาจารย์ใหม่ การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
          มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง 
   4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
     มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         4.3 การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจํา
ทุกปี เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือกําหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสําหรับการ
สอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
น้ันได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเน้ือหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

     การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกําหนดให้สอดคล้องกับ การ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังน้ี 
6.1 การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 

(1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทํา
หน้าที่บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างตํ่าปริญญาตรี หรือมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านงานสาร
บรรณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับ
การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปี
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 

6.2 การบรหิารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือใช้ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร 
    6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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     6.3.1 สถานที ่
ลําดับ
ท่ี 

อาคารสถานท่ี จํานวน
(ห้อง) 

อุปกรณ์ประกอบ

1 ห้องบรรยายอาคาร 23 ความจุ 100 คน 3 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคาร 23 ความจุ 50 คน 10 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี Projector
3 ห้องบรรยายอาคาร 3 ความจุ 55 คน 7 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี Projector 
4 ห้องบรรยายอาคาร 20  ความจุ 100 คน 6 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี Projector
5 ห้องบรรยาย อาคาร 20  ความจุ 55 คน 12 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 น้ิว
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 30 เครื่อง/หอ้ง

- โปรเจคเตอร์ 
 
 

      6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
                            1) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ลําดับ
ที่ 

รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มีอยู่

(เครื่อง) 
1 เครื่องฉายภาพ 21
2 โทรทัศน์ 4 
3 เครื่องเสียงประจําห้องเรียน 18

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 
44 เครื่อง 
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         6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้าทางวิชาการ 
         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง 
Website http://aritc.yru.ac.th 
 6.3.3.1 เอกสารและตํารา 
 1.1 ตํารา/หนงัสือ 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน       537 ช่ือเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน     9,502  ช่ือเรื่อง 
  รวม   10,039 ชื่อเรื่อง 
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 1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานพินธ์/ปริญญานพินธ์) 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน         - ช่ือเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน      148 ช่ือเรื่อง 
  รวม      148 ชื่อเรื่อง 
                       1.3 วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน       -  ช่ือเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน      169 ช่ือเรื่อง 
    รวม           169 ชื่อเรื่อง 
            

6.3.4 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
                   ฐานข้อมลูสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจํานวน 3 ฐานข้อมลู และฐานข้อมูล Online 
จํานวน 12 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

 e-book  e-Journal e-Thesis  
 1. iGLibrary  (iG Publishing )

2. Gale Virtual Reference    
    Library (eBook) 
3. 2eBook 
 

1. ABI/INFORM
2. Springer Link 
3. Web of Science 
4. Academic Search    
    Complete 
5. EBSCO Discovery    
   Service Plus Full Text 
6. H.W. Wilson 
7. Emerald 

1. ProQuest Dissertations  
    & Theses Global 
2. Thailis 

 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 7 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน
 

 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือ เพ่ือทําการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา

ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้

ประกอบการเรียน นอกจากน้ียังได้ขอความอนุเคราะห์ตํารา หนังสือทางวิชาการ วารสารต่างๆ จาก

องค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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         6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
              บุคลากรของสํานักหอสมุดจะทําหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้าน

ตําราและสื่อต่างๆ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบข้อ

ร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

× × × × × 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

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

× × × × × 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

(8)  คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี 
ตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวบ่งช้ีที่ 1-5 มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีบังคับและตัว
บ่งช้ีรวม    ในแต่ละปี 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ          
แต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังน้ี 
   1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ ก่อนการ
สอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 
   1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 



90 

 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผดิชอบ ผู้ใช้บัณฑิต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสตูรภายใน 5 ปี 
        (1) ประเมนิปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

        (มคอ.7) 
                         (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  

         อย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4859/2560 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4879 /2560  
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 

 
 
  



ใ

ใ

 

โ
ระดับปริญญ
พ.ศ. 2547 แ
ให้ออกข้อบัง

 

ข้
การศึกษาระด

ข้
ต้นไป 

ข้
ให้ใช้ข้อบังคบั

ข้
 “มห

 “สภ
“อธิ

 “คณ
เรียกช่ืออย่าง
 “คณ
หน่วยงานอ่ืน

ว่า

ดยที่เป็นการส
าตรี จึงอาศัย

และมติสภาทห
คับไว้ดังต่อไป

ข้อ 1 ข้อบังคบั
ดับปริญญาตรี
ข้อ 2 ข้อบังคบั

ข้อ 3 บรรดาข้
บน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบัง
หาวิทยาลัย” 
ภามหาวิทยาลั
การบดี” หมา

ณะ” หมายคว
งอ่ืนที่ดําเนินก
ณบดี” หมายค
นที่มีฐานะเทีย

ข้อบังคบั
ด้วยการจัดก

สมควรออกขอ้
ยอํานาจตามค
ห่วิทยาลัยราช
ปน้ี 

บน้ีเรียกว่า “ข้
รีพ.ศ. 2551”
บน้ีให้ใช้บังคบั

ข้อบังคับ ระเบี

งคับน้ี 
หมายความว่
ัย” หมายควา
ายความว่าอธิ
ามว่า คณะขอ

การจัดการเรีย
ความว่า หัวหน
บเท่าคณะทีม่ี

 

 

 

บสภามหาวิทย
ารศึกษาระดั

- - - - - -
อบังคับสภาม
ความในมาตร
ชภัฏยะลา ใน

หมวด
บททั่ว

ข้อบังคับสภาม
 

บสําหรับนักศกึ

บียบคําสั่ง ปร

ามหาวิทยาลั
ามว่า สภามห
ธิการบดีมหาวิ
องมหาวิทยาล
ยนการสอน แล
น้าส่วนราชกา
มีการจัดการเรี

ยาลัยราชภัฏ
บัปริญญาตรี
- - - - 
หาวิทยาลัยรา
 18(2) แห่งพ
การประชุมคร

ด 1 
วไป 

 
มหาวิทยาลัยร

กษาที่เข้าศึกษ

ะกาศ หรือมติ

ัยราชภัฏยะลา
หาวิทยาลัยราช
ทยาลัยราชภั
ลัยราชภัฏยะล
ละมีฐานะเทยี
ารที่เป็นคณะ 
รียนการสอน

ยะลา 
ร พ.ศ. 2551 

าชภัฏยะลา ว่
พระราชบัญญั
รั้งที่ 5 เมื่อวัน

ราชภัฏยะลาว

ษาต้ังแต่วันถดั

ติอ่ืนใดซึ่งขัดห

า 
ชภัฏยะลา 
ัฏยะลา 
ลา และให้หม
ยบเท่าคณะ 
และให้หมาย

ว่าด้วยการจัดก
ญัติมหาวิทยาลั
นที่ 19 กันยา

ว่าด้วยการจัด

ดจากวันประก

หรือแย้งกับขอ้

ายรวมถึงหน่ว

ยรวมถึงหัวหน้

108 

การศึกษา
ลัยราชภัฏ 
ยน 2551 

กาศเป็น

อบังคับน้ี

วยงานที่

้า
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 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

 
 
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่าอาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจํา
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
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  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับน้ีต้ังแต่หมวดน้ีเป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังน้ี 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมน้่อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 

หมวด 4 
หารรับเขา้เปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ขอ้ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรอืสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
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  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานทีท่ีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศกึษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศกึษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนั้กศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทัง้น้ีนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแลว้ 
 
 
 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังน้ี 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศกึษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศกึษาในสภาพรอพินิจ ดังน้ี 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศกึษาที่สองต้ังแต่ 1.60 แต่ไมถ่ึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
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ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจ ครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ทีไ่ด้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 
    3) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเน่ือง 
  15.3 ผู้ทีม่ีสภาพนักศึกษาใหม้ีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ทีนั่กศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมล่งทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถกูให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1 

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 
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 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับน้ี 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องย่ืนคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเน่ืองจากสถาบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 
 ข้อ 17 ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังน้ี 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ใหถู้กต้อง
ตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว้ 
  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
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  18.6 ให้คําปรกึษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชําระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ่ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี
ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสตูร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
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 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาํหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลกิรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องย่ืนคําร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนน้ัน จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะน้ันจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหน่ึง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งน้ีพ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันทีม่หาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศกึษาให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีทั้งน้ีไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระกอ่น 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
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  26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันอีก ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมสีทิธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณทีีม่ีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องย่ืนคําร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
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  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรอืไม่ผ่านได้ F ในวิชาน้ัน 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ใหม้ีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังน้ี 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเย่ียม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 
 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดตํ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกน้ัน เป็น “Au” (Audit) ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังน้ี 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเย่ียม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass)
ไม่ผ่าน F (Fail)

  
 ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพ่ิมตามข้อกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สญัลักษณ์อ่ืน มีดังน้ี 
 Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
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     W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาน้ันก่อนกําหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรอืถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับ
การประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังน้ี 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2 
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.2 กรณีทีส่อบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไมใ่ห้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉล่ีย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรยีนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเทา่ ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่าน้ัน 
 ข้อ 34 ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตร ี(4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไมก่่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ให้เลอืกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5 
 ข้อ 36 ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  36.1 สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรอืไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรยีน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ปี) สาํเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไมน้่อยกว่า 6 ปี) สําเรจ็การศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
 

  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28 
 ข้อ 37 การประเมินผลการศกึษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการท่ีคณะแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณทีีไ่ม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ช 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับปรัชญาเพ่ือแสดงให้เห็นอัตลักษณ์

ของนักศึกษาประจําหลักสูตร 
ปรับแก้ไขแล้ว โดยแก้ไขเป็นนักการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  ที่มีทักษะการเ ป็นผู้ นํ า  มี
คุณธรรม จริยธรรม และความคืดสร้างสรรค์ 

2 ควรมีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาทุกคนก่อน
เปิดภาคเรียนการศึกา 

ปรับแก้ไขแล้ว โดยมีการจัดวิชาเป็นวิชาปรับ
พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน 

3 เพ่ิมรายวิชาโครงงานให้นักศึกษาได้คิด
และทําจริง 

ปรับแก้ไขแล้ว โดยการเพ่ิมเน้ือหาโครงงานใน
รายวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

4 ควรจัดรายวิชาการเรียนการสอนให้พอดี
กับเวลาเรียน 

ปรับแก้ไขรายวิชาแล้ว โดยปรับให้มีรายวิชาที่
เรียนไม่เกินภาคการศึกษาละ 6 รายวิชา 

5 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษ
ให้ถูกต้อง 

ปรับไขแก้แล้ว

 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ รัตนพันธ์ 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รายวิชายังไม่ช้ีให้เห็นถึงความเป็นผู้นํา ปรับแก้ไขแล้ว โดยการเพ่ิมรายวิชาภาวะผู้นําและ

การทํางานเ ป็นทีม ในองค์กร ธุร กิจ  รวมถึ ง
สอดแทรกเรื่องของภาวะผู้นําไปในรายวิชาต่าง ๆ  

2 ควรจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับการออก
ฝึกงานแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 

ปรับแก้ไขแล้ว โดยการเลือกรายวิชาที่สอดคล้อง
กับการฝึกงานในแต่ละช้ันปี 

3 เ พ่ิมรายวิชาที่สร้างความโดดเด่นและ
ทันสมัยให้แก่หลักสูตรเพ่ือสร้างความ
แตกต่างให้แก่หลักสูตร 

ปรับแก้ไขแล้ว โดยการปรับเพ่ิมรายวิชาดังน้ี
1. นวัตกรรมสนิค้าและบริการสําหรับธุรกิจการค้า  
    สมัยใหม ่
2. การออกแบบการจัดเรียงและสร้างบรรยากาศ  
    ภายในร้านค้า 
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การ  
    สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 
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4 ตรวจสอบภาษาอั งกฤษในคําอธิบาย
รายวิชาให้ถูกต้อง 

ปรับแก้ไขแล้ว

 
 
 
3) คณุศุภชัย สุธารัตชัยพร 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 นักศึกษาสามารถปรับตัวกับภาวะกดดันใน

การทํางานได้หรือไม่ 
ปรับแก้ไขแล้ว โดยการมีการจัดให้มีการเรียนใน
รายวิชาปรับพ้ืนฐานก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน 
เ พ่ื อ ให้ ความรู้ พ้ื นฐาน เกี่ ย ว กับ ธุ ร กิจ  และ
กําหนดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและลดภาวะกดดันในการทํางานให้กับ
นักศึกษา 

2 ควรมีรายวิชาเก่ียวกับการบริหารทีมงาน ปรับแก้ไขแล้ว โดยเพ่ิมรายวิชาภาวะผู้นําและการ
ทํางานเป็นทีมในองค์ธุรกิจ 

3 สอดแทรกการเรียนรู้เก่ียวกับชุมชน การ
ดูแลชุมชน 

ไม่มีการปรับแก้ไข เน่ืองจากในรายวิชากลุ่มวิชา
วิถีแห่งชีวิตมีการสอดแทรกเร่ืองชุมชนและการ
ดูแลชุมชนอยู่แล้วกลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิตมีการ
สอดแทรกเรื่องชุมชนและการดูแลชุมชนอยู่แล้ว 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 คําว่า “ดิจิตอล” ในคําอธิบายรายวิชา

หน้าที่ ๓๒ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ เน่ืองจากเป็นคําอธิบายใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

2 “การจัดการบุคลากรขั้นสูงในร้านค้า” ใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่  6 ควรใ ช้คํ าที่ มี
ความหมายชัดเจน 

มีการปรับแก้ไขแล้ว โดยแก้ไขเป็น การจัดการ
บุคลากรในร้านค้า แทน 

3 สนับสนุนให้มีการฝึกภาคปฏิบัติ แต่จะมี
ปัญหาเรื่องการจัดตารางเรียน 

ช้ีแจงในที่ประชุมแล้วว่าเป็นการเรียน 2 เดือน
และออกฝึกปฎิบัติงาน 3 เดือน จึงไม่กระทบเรื่อง
การจัดตารางเรียน 

4 วิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
คําอธิบายรายวิชาระบุว่า “นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่าง
เป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
สถาบัน กําหนด  ในตําแหน่ง เทียบเ ท่า
ผู้จัดการเขต...”          ซึ่งในทางปฏิบัติ
นักศึกษาทุกคนจะฝึกในตําแหน่งผู้จัดการ
เขตอย่างไร ควรระบุกว้าง ๆ ว่าระดับ
ผู้บริหาร 

มีการแก้ไขแล้ว โดยการปรับคําอธิบายรายวิชาให้
ระบุเน้ือหาที่นักศึกษาต้องปฏิบัติแทนตําแหน่งที่
ต้องปฏิบัติ 

5 การจัดการเรียนการสอนควรเป็นระบบ E-
Learning เพ่ือให้นักศึกษาไม่ต้องไป – กลับ
ยะลา - กรุงเทพ เพ่ือมาเรียนวิชาต่าง ๆ 
และควรมีมาตรฐานการวัดผลการเรียน
เฉพาะ เพ่ือนําร่องให้แก่หลักสูตรอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

ทางหลักสูตรมีมติจะปรับให้เป็นการเรียนการสอน
แบบ E-Learning สําหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 

6 ควรมีวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร มีการแก้ไขแล้ว โดยการปรับเพ่ิมรายวิชาสัมมนา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นรายวิชาอัต
ลักษณ์อีก 1 รายวิชา โดยกําหนดให้นักศึกษาได
เรียนรู้ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจฮาลาล 
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7 ควรปรับรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติเป็น 1 
ภาคการศึกษา  2 ระดับ จนครบ 6 ระดับ 

ไม่สามารถปรับแก้ได้เน่ืองจากเป็นข้อกําหนดจาก
การ MOU กับผู้ประกอบการ (CP ALL) 

  
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

8 วิชาฝึกปฏิบัติที่ต้องผ่านการฝึก 1 ก่อนแล้ว
ฝึก 2 ทําให้เกิดปัญหานักศึกษาไม่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ไม่ควรกําหนดว่า
ต้องผ่าน 1 ก่อน พิจารณทบทวนวิชาฝึกทุก
วิชา 

ไม่สามารถปรับแก้ได้เน่ืองจากการทํางานต้องเป็น
ตามลําดับขั้น 1 - 6 

9 วิชาวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการ
ธุ ร กิ จ ก า รค้ า สมั ย ใ หม่  1  ถึ ง  6  เ ป็ น
ข้อกําหนดของ CP หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ควร
พิจารณาทบทวน 

เป็นข้อกําหนดจากผู้ประกอบการ (CP ALL)

10 พิจารณาทบทวนคําอธิบายรายวิชาการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1-6 และวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ไม่ควรระบุว่าฝึกปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งอะไร 

มีการแก้ไขแล้ว โดยการปรับคําอธิบายรายวิชาให้
ระบุเน้ือหาที่นักศึกษาต้องปฏิบัติแทนตําแหน่งที่
ต้องปฏิบัติ 

11 กรณีที่ฝึกปฏิบัติงาน CP ALL ไม่อนุญาตให้
คลุมผ้าฮิญาบ เน่ืองจากเพ่ือเป็นการป้องกัน
นักศึกษาเองที่หากต้องขายสินค้าประเภท
บุหรี่ สุรา หรือจะแก้ปัญหาโดยให้นักศึกษา
คลุ มผ้ าแ ต่ ไม่ ข าย สินค้ าประ เภท สุ ร า 
หลักสูตรต้องพิจารณาทบทวนว่านักศึกษา
และผู้ปกครองจะรับได้หรือไม่  

ทางหลักสูตรกําลังดําเนินการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ประกอบการ (CP ALL) 

12 ไม่เห็นด้วยกับการไม่ให้นักศึกษาคลุมผ้า
ฮิญาบ หลักสูตรควรหารือกับ CP ALL ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ทางหลักสูตรกําลังดําเนินการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ประกอบการ (CP ALL) 

13 วิชาอัตลักษณ์ของคณะให้ระบุทั้ง 4 คณะ มีการปรับแก้ไขแล้ว โดยการเพ่ิมวิชาอัตลักษณ์
โดยระบุทั้ง 4 คณะ 
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14 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทาง
วิชาการประ วั ติอาจาร ย์ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

มีการปรับแก้ไขแล้ว 

15 ตรวจสอบการพิมพ์คําผิด วรรค ตอน ดําเนินการตวจสอบและแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 เดือนมีนาคม 2561 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
1 ในคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3134323 การ

วิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจ แก้ไขเป็น “...การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิจัย 
และการนําเสนอข้อมูล” 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

2 ในคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3134324 การ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและบริการลูกค้า แก้ไข
เป็น“...เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์”และ “...technology for customer 
service management

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

3 ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 3134326 
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
แก้ไขเป็น “Business Application Software 
Package for Modern Trade Business” หรือ 
“Business Application Package for Modern 
Trade Business” 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

4 ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 3134327 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แก้ไข
เป็น “Information System for Modern Business 
Management” 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5 ในช่ือวิชาของรายวิชา 3134429 ฝึกปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ แก้ไขเป็น “ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ ”แ ล ะ  “Professional 
Experience in Modern Trade Business 
Management” 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

6 ในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
3134102 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมใน
องค์กรธุรกิจ แก้ไขเป็น “…and ability in 
motivating subordinates”

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
7 ในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 

3134103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 1 แก้ไขเป็น “...and result of 
ability test in working performance”และในส่วน
ของรายวิชาอ่ืนๆ ที่ปรากฏคําน้ี

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

8 แก้ไขรายละเอียดในหัวข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน โดยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายไม่จํากัดเพียงลูกจ้างของสถาน
ประกอบการเท่าน้ันเช่น “...เน่ืองจากสภาพการจ้าง
งานในปัจจุบันของสถานประกอบการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่...” 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

9 ทบทวนการเขียนข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ใน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับรายวิชาหรือคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร 

ไม่มีการปรับแก้ไขเน่ืองจากมีรายวิชา
ที่สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรแล้ว
คือ 
1. ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
ในองค์กรธุรกิจ 
2. นวัตกรรมสินค้าและบริการ
สําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
และในส่ วนของจริยธรรมมีการ
สอดแทรกในคําอธิบายรายวิชาแล้ว 
เช่น วิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
วิชาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
ในองค์กรธุรกิจ 

10 แก้ไขช่ือวิชาของรายวิชา 3134103 3134104 
3134205 3134206 3134307 3134308 
3134409 (การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 1 – 7) โดยให้ระบุคําที่แสดงให้เห็น
สาระสําคัญหรือคําบ่งช้ีของแต่ละระดับ (1 – 7) ในช่ือ
วิชา 

ไม่ มี ก ารปรับแ ก้ ไข เ น่ืองจากใน
คําอธิบายรายวิชามีรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว 

11 แก้ไขการพิมพ์ในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ควร
เลือกใช้ comma (,) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนกัน
ตลอดทั้งเล่ม อย่างไรก็ตาม ในบางบริบทอาจใช้ 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



140 

 

semicolon (;) ได้ 

 
ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข

12 เพ่ิมเติมสาระสําคัญของ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development)” ในคําอธิบาย
รายวิชาของรายวิชา 3126203 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

13 เพ่ิมเติมคําว่า “การเจรจา (Negotiation)” ใน
คําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3134102 ภาวะผู้นํา
และการทํางานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

14 แก้ไขรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
งานธุรกิจ เน่ืองจากรายละเอียดเดิมเป็นทักษะที่น่าจะ
มีอยู่แล้วในผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายควร
แก้ไขเป็น “Thai and English Word Processing” 
เป็นต้น 

ไ ม่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข  เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น
คําอธิบายรายวิชาของวิชาแกน 

15 ควรกําหนดรายวิชา “ฮาลาลและฮารอมในธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่” เป็นวิชาเอกเลือกหรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดเรื่องฮาลาลและฮารอมในคําอธิบาย
รายวิชาของรายวิชา 3134115 การจัดการสินค้า
สําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

มีการแก้ไขแล้วโดยเพ่ิมคําอธิบาย
รายวิชาในวิชาสัมมนาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่และวิชาการบูร
ณาการการค้าในตลาดอาเซียน 

16 กําหนดให้รายวิชา 3134217 การบูรณาการการค้า
ในตลาดอาเซียน เป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

17 ตัดผลงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ย่ารอนะ ศรีอาหมัด 
ในหัวข้อผลงานทางวิชาการ ในภาคผนวก ฌ ประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร

ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

18 ควรพิจารณาปรัชญาหลักสูตรให้ครอบคลุม มติของสาขาเห็นว่าปรัชญามีความ
ครอบคลุมแล้วจึงไม่มีการปรับแก้ไข 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 23 เดือนมีนาคม 2561 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 23 เดือนมีนาคม 2561 

ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
1 ทําไมหลักสูตรจึงไม่ใช้คําว่า Retail หรือ ค้าปลีกแทน

คําว่าการค้าสมัยใหม่ 
ไม่มีการปรับแก้ไขเน่ืองจากการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรครอบคลุม
ทั้งธุรกิจทางด้านการค้าปลีกและค้า
ส่ง 

2 รายวิชาฝึกปฏิบัติ 1 – 7 ให้ปรับเขียนคําอธิบาย
รายวิชาใหม่เป็น concept 

ปรั บแ ก้ ไ ขตามข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

3 ตรวจสอบหน่วยกิตวิชาฝึกปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 
4 รายวิชาฝึกปฏิบัติ 1 – 7 ให้ปรับเพ่ิมคําอธิบายแต่ละ

ขั้น โดยเสนอแนะดังน้ี 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 1 – ปรับพ้ืนฐานเบ้ืองต้น 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 2 - ฝึกพนักงานร้านค้าสมัยใหม่
ขั้นต้น 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 3 - ฝึกพนักงานร้านค้าสมัยใหม่
ระดับกลาง 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 4 - ฝึกพนักงานร้านค้าสมัยใหม่
ระดับสูง 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 5 – ฝึกผู้จัดการร้านค้าสมัยใหม่
ระดับต้น 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 6 - ฝึกผู้จัดการร้านค้าสมัยใหม่
ระดับสูง 
    รายวิชาฝึกปฏิบัติ 7 – ฝกึบริหารระบบจัดการร้าน
สาขา 

ปรับแก้ไขแล้ว 
 

5 คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ถูกต้อง ตรวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว 
6 รายวิชา 3134220 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและ

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ให้ปรับ
เป็น “การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย 

7 รายวิชา 3134221 การออกแบบการจัดเรียงและ
การสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า ให้ปรับแก้เป็น 
“การจัดแสดงสินค้าและการสร้างบรรยากาศภายใน
ร้านค้า” 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย 
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ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ การปรบัปรุงแก้ไข 
8 รายวิชาในหลักสูตรมีการค้าปลีกอย่างเดียว ยังไม่มี

รายวิชาที่เป็นการค้าสมัยใหม่ 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมรายวิชา
ดังน้ี 
1 .  กา ร ว า งแผน ธุ ร กิ จก า รค้ า
สมัยใหม่ 
2. หลักและนโยบายการลงทุนเพ่ือ
ธุรกิจ 

9 ควรให้นักศึกษามีความรู้ เ ก่ียวกับกฎหมายในการ
ทํางานต่างๆ เช่น ประกันสังคม สุขภาพ ประกันภัย 
ในการทํางานเพราะนักศึกษาต้องออกไปฝึกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ 

ไม่มีการปรับแก้ไขในเล่มหลักสูตร 
แต่จะนําไปจัดเป็นกิจกรรมในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ปฏิ บั ติ  โดยใ ห้ความรู้ เ ก่ี ยว กับ
กฎหมายและสิทธิคุ้มครองในการ
ทํางาน  

10 ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับ start up อีก 1 – 2 วิชา
เพ่ืองรองรับการประกอบอาชีพได้เอง โดยเพ่ิมรายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ เก่ียวกับด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบ
อาชีพเองได้ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมรายวิชา
ดังน้ี 
1 .  กา ร ว า งแผน ธุ ร กิ จก า รค้ า
สมัยใหม่ 
2. หลักและนโยบายการลงทุนเพ่ือ
ธุรกิจ 

11 ให้ตรวจสอบรายวิชา 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว่าถูกต้องหรือไม่ 

ตรวจสอบและปรับแก้ไขแล้ว เป็น
รายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

12 แผนการศึกษารายวิชาปรับพ้ืนฐาน ให้ระบุใน  
ภาคเรียนที่ 1  

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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1.  อาจารย
2. ชื่อ – ส
3. ตําแหน่
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5. ประวัติก
ะดับการศึกษ
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

6. ผลงานท
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มณีนิล, ดุ
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 กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม 
และ      ภูตรา อาแล (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาและความต้องการ
เพื่อการพัฒนากลุ่มเสื้อผ้สตรีมุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

       ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน สาและ. (2559). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน 
สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
หลักการตลาด ตามบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เว็บไซต์
สําเร็จรูปของ Google Classroom Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธีรยุทธ มูเล็ง, ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และวุฒิชัย คงยัง. (2557). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ และกัลยรัตน์ พินิจจันทร์. (2556). รายงานการ
วิจัย เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มีต่อสภาพการดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอัปสร อีซอ. (2561). การพัฒนาการตลาดของ

กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 13(1) : หน้า 171-181. 

 

6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. 

(2560). ผลการสังเคราะห์งานวิจัยปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพ ต.ท่า
สาป อ.เมือง จ.ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ ประจําปี 2560 “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” วันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 1077-1086) กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 
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วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. 
(2560). ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบการ
จัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 “ศาสตร์
แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
(หน้า 609-616) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

  ปวีณา เจะอารง,นันทรัตน์ นามบุรี, ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว, กัลยรัตน์     
พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน สาและ. (2560). การพัฒนาแนวทางการออกแบบ
แคตตาล็อกผ้าสําหรับวิสาหกิจชุนชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัด
นราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ด้าน 
ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 3 – 6 
พฤษภาคม 2560 (หน้า 882-887). สงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา                
มณีนิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืน สู่โลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูตรา อาแล และภูริชาติ          
พรหมเต็ม. (2559). ปัญหาและความต้องการเพ่ือการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรี
มุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืน สู่โลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2559  (หน้า 10). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

  กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ. (2559). ปัจจัย
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. ใน                  
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้าน Thailand 4.0 นวัตกรรมและการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 – 24 
เมษายน 2559 (หน้า 268). มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
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ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ดรุณี มูเก็ม, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และมณีรัตน์ รัตนพันธ์. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง 
ศึกษารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา . สงขลา : ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

  6.2  บทความ   
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด. (2557). ผู้บริโภคกับตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมผ่านระบบออนไลน์

รองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน. วารสารรัชต์ภาคย์. 8(16) : 139-149. 
    6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด. (2557). ผู้บริโภคกับตลาดเคร่ืองแต่งกายมุสลิมผ่านระบบออนไลน์
รองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการ ประจําปี 2558 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558 (หน้า 85-96). เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, มณีรัตน์ รัตนพันธ์ และดรุณี มูเก็ม. (2556). ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีต่อตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และสถาน
ประกอบการ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาหาดใหญ่ วันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (หน้า 426-435). สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ทัศนีย์ ประธาน, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ, สนัน ยามาเจริญ, พงศ์พัฒน์                     
ฉายศิริพันธ์, เจรจา บุญวรรณโณ, สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง, นิติยา ศรีพูล, ดรุณี มูเก็ม,                   
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และเจตน์สฤษฎ์ิ สังขพันธ์. (2556). ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 4 มหาวิทยาหาดใหญ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (หน้า 468-481). สงขลา : 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ดรุณี มูเก็ม, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และมณีรัตน์ รัตนพันธ์. (2554). ศึกษารูปแบบการจัดการ
สหกิจศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาหาดใหญ่ วันที่ 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 (หน้า 453-468). สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
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ธีรยุทธ มูเล็ง. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 6.2 บทความ   
ไม่มี 

6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. (2560). 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพ ต.ท่าสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจําปี 
2560 “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 
(หน้า 1077-1086) กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. (2560). 
ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจ
ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ 
ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่
ประเทศไทย 4.0” วันที่ 31 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หน้า 609-
616) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นันทรัตน์ นามบุรี, ฐานกุล กุฏิภักดี, ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธ์ุ, ธีรยุทธ มูเล็ง และวุฒิชัย                   
คงยัง. (2559). ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์มในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                 
ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 
2559 (หน้า 286-295) ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นันทรัตน์ นามบุรี, วุฒิชัย คงยัง, ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธ์ุ, ธีรยุทธ มูเล็ง และสันติ อารักษ์
คุณากร. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของ
อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 
2559 (หน้า 723-734) ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธีรยุทธ มูเล็ง. (2558). ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผู้ให้บริการขนส่งทางถนน
ในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 3” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 (หน้า 1-8) นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
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นันทรัตน์  นามบุรี, ฐานกุล กุฏภักดี และณฏฐาระวี  พงค์กระพันธ์. (2557). รายงานการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ํามันของไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
นันทรัตน์  นามบุรี, ฐานกุล กุฏภักดี, ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธ์, ธีรยุทธ  มูเล็ง และวุฒิชัย 
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นํ้ามันปาล์มในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 5 ประจําปี 2559 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถ่ินสู่สากล 
วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หน้า 286-295) ยะลา: เครือข่ายความร่วมมือ
มหา วิทยาลั ยราช ภัฏยะลา  มหา วิทยาลั ยนรา ธิวาสราชนคริ นทร์  และ
มหาวิทยาลั ยฟาฏอนี  ร่ วม กับสํ า นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา                     
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. 
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อารักษ์คุณากร. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญา
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