
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 ก 

คำนำ 
 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นหลักสูตร
ใหม่ ปี พ.ศ. 2562 การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558    ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ รายละเอียดในเล่ม
ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์
ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและ
ปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์
หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม     
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นหลักสูตรใหม่ที่
พัฒนาขึ้นมาจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์การจัดการธุรกิจ ศาสตร์ทางด้านดิจิทัล และศาสตร์
ทางด้านนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้ทัน
ต่อการส่งผ่านยุคดิจิทัล โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรมที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ (Tech Startup) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ ให้การปรับแก้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 

                                                 
 

                                                                     ( นาย มูฮัมหมัด    ปุ ) 
                                                              ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

                             ตุลาคม 2562 
 



 ข 

สารบัญ 
   หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 66 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 93 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 95 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 96 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 104 
ภาคผนวก ก คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ 416/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2561 

106 

ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2937 /2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

108 

ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5954 /2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

110 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 

112 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 

117 

ภาคผนวก ฉ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
พ.ศ. 2560 

122 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

125 

   



 ค 

   หน้า 
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 
130 

ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

136 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 161 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 167 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
177 

ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกรั่นกรองหลักสูตร 
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

179 

ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 181 
 

สารบัญ (ต่อ) 



1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลกัสูตร 4 ป)ี 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจทิัลและนวัตกรรม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ 
    

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย  : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 

     Management and Innovation   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
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ประเทศไทยได้ก่อตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Start Up เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ ่มต้น (Startup) และระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup Ecosystem) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) โดยมี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้ใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ ่ม การจ้างงานในท้องถิ ่น และการกระจายรายได้สู ่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นแห่งชาติเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการ
ปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนา “วิสาหกิจเริ ่มต้น” ให้เป็นนักรบทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับ
การเติบโตของอาเซียน โดยได้กำหนดแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย ดังนี้ 

1. พื้นที่เปิดสำหรับผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Open for Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยให้สามารถเติบโตสู่ตลาดโลกได้ ประเทศไทยจำเป็นต้อง
ดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และเข้าใจการพัฒนาธุรกิจในระดับโลก 

2. พื้นที่เปิดสำหรับการเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Open for Business Growth) 
การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคู่กับการพัฒนารูปแบบ
ธ ุรก ิจนว ัตกรรม ด ังน ั ้นจ ึงม ีความจำเป ็นท ี ่จะต ้องม ีการพัฒนาความเป ็นผ ู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurial) ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไป ตลอดจนดำเนินการเร่งสร้าง
และวิสาหกิจเริ ่มต้น (Acceleration Program) อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจเริ่มต้นให้พร้อมก้าวสู่เวทีการระดมทุนจากนานาชาติ สามารถขยายฐานกิจการไป
ยังต่างประเทศได้ 

3. พ้ืนที่เปิดสำหรับการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Open for Investment) ทุกช่วงระยะเวลา
การเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นจำเป็นต้องระดมทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมตลอดจน
ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละช่วงมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกัน ดังนั้นประเทศไทยต้อง
พัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆเพ่ือนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ นักลงทุนบุคคล บริษัทลงทุนร่วม
เสี่ยงทั้งในลักษณะกองทุน และองค์กร ตลอดจนการระดมทุนสาธารณะ อีกทั้งพัฒนานวัตกรรม
การเงิน (Financing Innovation) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยสู่
ตลาดโลก 

4. พ้ืนที่เปิดสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Open for 
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Ecosystem) เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประเทศไทยต้อง
ดำเนินยุทธศาสตร์ การพัฒนา “เศรษฐกิจนวัตกรรมเชิงพื้นที่” โดยมีการวางแผนและออกแบบพื้นที่
และสังคมเมือง เพื่อพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและ
วิสาหกิจเริ ่มต้นหรือเรียกว่า ย่านนวัตกรรม ( Innovation District) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เครื่องมือ และกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำ เนิน
กิจกรรมในย่าน เพ่ือเชื่อมต่อประชาคม รวมถึงมีกลไกท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ร่วมกัน มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้แก่กันของวิสาหกิจเริ่มต้น ชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานในพื้นที่ เร่ง
ดำเนินการให้มีสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนภาคส่วนต่างๆในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น 

ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่นคง ยั่งยืน 
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน  เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งใน
และระดับโลก เพื ่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างส รรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีความต้องการพัฒนาในกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน  อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น และ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการเป็นต้น  

เศรษฐกิจดิจิทัลตามยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลจะอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างอาชีพ
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ในภาคการผลิต  การขาย และ
การขนส่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและการแข่งขัน มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ เอกชน วัฒนธรรมและสังคม มีการขับเคลื ่อนด้วยองค์ความรู ้ กา รศึกษา การ
สร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ธุรกิจของชุมชน หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระให้
สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้โดยตรงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการคือ ลด
ต้นทุน การต่อยอดสินค้าและบริการ สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆ เกิดการลงทุนข้ามประเทศมากขึ้น 
สะดวกขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไปนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะส่งผลให้เกิดการวางแผนด้านระบบ
เครือข่ายที่ดี ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ได้ง่ ายขึ้น คุณภาพดีขึ้น
และราคาถูกลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น ทำให้ชีวิตประจำวันมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึน 
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รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบาย  “Digital Economy” (เศรษฐกิจ
ดิจิทัล) เพื่อผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อสภานิติบัญญัติในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2558 และก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น“กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ในปี พ.ศ.  2559 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวการวางแผนส่งเสริม พัฒนา  และดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
รูปแบบ “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการ
ทำงาน เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีมิได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานดังเช่นที่ผ่านมา
อีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง  มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งเสริมให้สังคม
เป็นดังคมดิจิทัลคือ มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เกิดการหลอมรวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิต การแข่งขันอยู่บน
พื้นฐานของนวัตกรรม อุปกรณ์จะสื่อสารหรือส่งข้อมูลถึงกันเองได้โดยไม่มีมนุษย์มาสั่ งการ  เกิดการ
แข่งขันกันในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการสร้างระบบอัจฉริยะเพื่อนำมาใช้งานมากขึ้น  
แต่อีกด้านหนึ่งคือการแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์และเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคน ส่งผลให้โครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ในช่วงระยะเวลาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการตื่นตัวในศาสตร์ของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการคิดและทำแบบผู้ประกอบการ 
ดังนั้นการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยต้องรู้จักและเข้าใจ
ตนเองเป็นพื้นฐานเป็นอย่างดี เพื่อนำไปสู่การแสวงหาและเห็นโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งต้องมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากกรณีศึกษาต่างๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และการ
ฝึกงานในองค์กรต่างๆ เพื ่อให้ มีแรงบันดาลใจในการทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและโอกาสต่าง ๆ ได้ และมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของการจัดการ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ ควบคู่กับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด บัญชี 
การเงิน การผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
เข้าด้วยกัน และนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด กล่าวว่าสถานประกอบการทางธุรกิจเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน เป็นกลไกสำคัญ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต เพื่อเป็นเข็มทิศ และ
สร้างแผนงานระยะยาว ดังนั้นสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในเรื่องของการ     
บ่มเพาะ สร้าง หรือดำเนินการเปิดหลักสูตรการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบที่มิใช่การเรียนรู้ ในตำราแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการเรียนรู้หนทางของการก้าว
สู ่การเป็นเจ้าของธุรกิจที ่ ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยอิงอยู ่บนพื้นฐานของปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะ ศักยภาพ และความสามารถที่พร้อมจะเป็นเจ้าของ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ
พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจใหม่หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้สามารถ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ใหม ่
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การผลิตสินค้าและการให้บริการของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันสามารถ
สะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองสอดคล้องกับท้องถิ่น ตลอดจนสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ แต่ยัง
ขาดปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การตลาด ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยี ในประเด็นของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายยังไม่ได้ถูก
นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลยังได้รับการพัฒนาในระดับที่ต่ำ และ
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวระบบเศรษฐกิจและสังคมมีการติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภค
บริโภค การใช้สอย การจำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การ
สาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมช่วยในการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการดำเนินงานทางดิจิทัล
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างเป็น
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยในการดำเนินกระบวนในการทำงานด้านต่างๆ ให้รวดเร็วและ
ตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยนั้น ทำ
ให้การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป สังเกตได้จากการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจและบริการ
ในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นผู้ที่มีทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลมักจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งในสถานะ
ผู้ใช้และโอกาสสำหรับการถูกว่าจ้างงานมากขึ้น กอปรกับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านนโยบาย
รัฐบาล ผลักดันโดยหน่วยงานที่เป็นเสาหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  หร ื อ  YES (Young Executive Network Southern Border Province Administrative 
Center) ซึ ่งรวมตัวอย่างเหนียวแน่นเพื ่อคอยช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกันรวมทั้งยังเห็น
ความสำคัญของการใช้สตาร์ทอัพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกด้วย 
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12.ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการระหว่างหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจซ่ึงเน้นผลิตนักศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจหรือการเป็นนักธุรกิจ แต่บัณฑิตจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์จะผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก แต่จะไม่เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ธุรกิจ จากสภาพปัญหาของผลผลิตบัณฑิตที ่ได้ของทั้ งสองหลักสูตรจึงเป็นเหตุผลหลักที่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเน้น
ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถเป็นนักพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อสภาพการทำงานที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นดิจิทัลซ่ึงสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ได ้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองต่อบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้ทันกับยุคที่ใช้กระบวนการ
ที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ นับตั้งแต่รากฐานกระบวนการทำงาน การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต 
(Digital Transformation) ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นหลัก ฝึกฝนให้รู้จัก
การทำงานร่วมกันของผ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลผลิตบัณฑิตที่ออกมามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมมีลักษณะการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมในทางสร้างสรรค์ ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถดำรงอยู่ในภาวะสังคมที่แข่งขันรุนแรงในปัจจุบันและเป็นหลักสูตรในศตวรรษที่  21  
ซึ่งหลักสูตรมีลักษณะที่สำคัญคือ เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (Critical Attributes) สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (Project-based) ขับเคลื ่อนด้วยการวิจัย (Research-
driven) เชื่อมโยงท้องถิ่น ชุมชน เข้ากับภูมิภาค ประเทศ และโลก สามารถร่วมมือ (Collaboration) 
ได้ทั ่วโลก ผู ้เร ียนสามารถชี ้นำตนเองได้ (Self-directed) ผู ้สอนมีหน้าที ่เป็นเพียงผู ้ชี ้แนะ จัด
สถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยสอดแทรกในกิจกรรมในชั้นเรียน ฝึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ มีผลงานใหม่ๆ มีแนวคิดและ
กระบวนการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถดำเนินกิจการเป็น
ของตนเองได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และมีภาระหน้าที่ใน
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับพื้นที่  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาของ
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ท้องถิ่น  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน และสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม จึงมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาโดยสร้างบัณฑิตให้
มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
สากลเพื่อมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  

1. หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร     
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจำภาควิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก

และเลือกเสรีได ้
13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชา
นั ้นๆ เกี ่ยวกับเนื ้อหาสาระ การจัดผู ้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรชัญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานและมีความคิดสร้างสรรค์  
 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ดำเนินการ

จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษาและมุ่งพัฒนาบัณฑิต

ให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่สามารถ

ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจน ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กร

หรือสถานประกอบการภาคธุรกิจและชุมชนเพ่ือบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติ การวิจัย บริการวิชาการควบคู่กับการเรียน

ทฤษฎี การถอดบทเรียน ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวนักศึกษาเอง มีความก้าวหน้าทาง

วิชาการของผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ หรือ Tech 
Startup ทีม่ีคุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้ 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในความคาดหวังต่อความต้องการของลูกค้า 
สามารถใช้ทฤษฎีทางธุรกิจในบริบทต่างๆ เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมทางดิจิทัล และเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

1.3.2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.3.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการดิจิทัล มีความสามารถในการ
แสวงหาความร่วมมือ การระดมทุน การเริ่มกิจการ การเสี่ยงอย่างฉลาดล้ำ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1) ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่ 
ต่ำกว่าที่ สกอ.กำหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั ่วไป โดยศึกษาจากกรอบ
ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักส ูตรหมวดว ิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 

2) ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร
บ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ บ ั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ด ิจ ิท ัลและนว ัตกรรมให้มี
มาตรฐานไม่ต ่ำกว ่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 
- ต ิดตามประเม ินหลักส ูตร

อย่างสม่ำเสมอ(ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง) 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

หลักฐาน : 
- เอกสารปร ับปร ุงหล ักส ูตร
ร า ย ง านผลกา รประ เมิ น
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ : 
- หลักสูตรได้ร ับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 
- หลักสูตรได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

3) เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ว ิชาช ีพของน ักศ ึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ
กับผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษาและบัณฑิต 

หลักฐาน : 
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ : 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด ้ า น ท ั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  
ความสามารถในการทำงาน 
โดยเฉลี่ยในระดับด ี

4) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เร ี ยนการสอนให ้ทำงาน
บริการว ิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- สน ับสน ุนอาจารย ์ท ุกคน

ได้ร ับการอบรมเพื ่อพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้ : 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับ
การพัฒนาทุกคน 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีการจดัการเรียนการสอน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2     เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน  
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากกระทรวงศึกษาธิการ  
2.2.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.5 มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้ศึกษาต่อ

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ดังนี้  
1. ทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
3. ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
4. ปัญหาทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวด้านการเรียนในมหาวิทยาลัย 

 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดอบรมระยะสั ้นเพื ่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพื้นด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
2.4.3 จัดสัมมนาเชิงสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ

เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและนวัตกรรม 
2.4.4 จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจำตัวนักศึกษา 
2.4.5 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการ เรียนใน

มหาวิทยาลัย การแบ่งเวลา จัดกิจกรรมสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ประจำสาขาวิชา รวมถึงการพบผู้ปกครอง 

2.4.6 สร้างระบบนักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาใหม่ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี      
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
จำนวนบัณฑิตที ่คาดว่าจะ
สำเร็จการศึกษา 

- - - 80 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 

9,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 

บาทต่อปี 
56,000 112,000 168,000 224,000 224,000 

รวมรายรับ 1,496,000 2,992,000 4,488,000 5,984,000 5,984,000 

 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 

เงินคงคลัง ร้อยละ 20 299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 40 

598,400 1,196,800 1,795,200 2,393,600 2,393,600 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

ร้อยละ 40 

598,400 1,196,800 1,795,200 2,393,600 2,393,600 

รวม 1,496,000 2,992,000 4,488,000 5,984,000 5,984,000 

จำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

 
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ประกอบด้วย หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3 หน่วยกิต 

 1) คณะครุศาสตร์                                                   3 หน่วยกิต 

หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 

หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 

   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9 หน่วยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 
ไม่น้อยกว่า 

 
 
6 

 
 

หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

 รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  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 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy  

3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   

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

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills Development  

3(3-0-6) 
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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 มีสุข  
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 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 

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) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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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 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                               3 หน่วยกิต 

 1) คณะครุศาสตร์         3 หน่วยกิต 
5100132 

 
 

ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 
หรือ 

3(3-0-6) 
 

 
 

5100133 
 
 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิถีไทย วิถีถ่ิน 
Thai and Local Ways 
หรือ 

3 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 

 
 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 

5100134 
 

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Entrepreneurs 
หรือ 

3(3-0-6) 
 

 
 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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5100135 
 

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 
Science for Community 

3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                 90 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 โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
Software Package and Internet services for Business  

3(2-2-5) 

 

 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                 48 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 

3130101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Introduction to Administration of Digital and Innovation 
Business  

3(3-0-6) 

3130102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางดิจิทัล * 
Creative Thinking and Digital Innovation * 

3(2-2-5) 

3130103 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 
Digital and Innovative Business Operation 1 

1(1-1-1) 

3130104 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Writing Business Plan for Digital and Innovation Business 

3(2-2-5) 

3130105 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 
Digital and Innovative Business Operation 2  

1(1-1-1) 

3130206 อีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
E-Commerce and Business on Mobile Device 

3(2-2-5) 

3130207 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence  

3(2-2-5) 

3130208 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 
Digital and Innovative Business Operation 3  

1(1-1-1) 

3130209 ปฏิบัติการธุรกจิดิจิทัลและนวัตกรรม 4 
Digital and Innovative Business Operation 4 

1(1-1-1) 

3130310 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 
Digital and Innovative Business Operation 5 

1(1-1-1) 

3130311 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ 
Internet of Things and Program Development on 
Devices 

3(2-2-5) 

3130312 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 
Digital and Innovative Business Operation 6 

1(1-1-1) 

3130413 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่* 
Digital Entrepreneurship and New Business 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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Development* 
3130414 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 

Organizational Performance Measurement  
3(2-2-5) 

3130415 โครงงานนวัตกรรมดิจิทัล 
Digital Innovative Project  

3(2-2-5) 

 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3130116 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
Design Thinking process for New Innovative Business  

3(2-2-5) 

3130117 การออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
User - Centered Design 

3(2-2-5) 

3130118 การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
Administration of Innovation and Technology 

3(2-2-5) 

3130219 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Designing Innovation with New Technology  

3(2-2-5) 

3130220 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
Enterprise Risk Management  

3(2-2-5) 

3130221 เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียและการพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Multimedia Technology and Development on Mobile 
Devices 

3(2-2-5) 

3130222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกมส์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 
Computer Animation and Games for Digital Business 

3(2-2-5) 

3130323 การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Development of Digital and Innovative Business Program 

3(2-2-5) 

3130324 วิเคราะห์และออกแบบระบบแอพลิเคชั่นสำหรับสตาร์ทอัพ 
System Analysis and Design of Startup Application  

3(2-2-5) 

3130325 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Development of Computer Program and Mobile Devices 

3(2-2-5) 

3130326 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดทำเหมืองข้อมูลทางดิจิทัล 
Big Data Management and Digital Data Mining 

3(2-2-5) 

3130327 การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ  
Digital Marketing for Entrepreneur 

3(2-2-5) 

3130429 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
Developing new Products and Services 

3(2-2-5) 
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3130430 ระเบียบวิธีวิจัยทางผู้ประกอบการดิจิทัล 
Research Methodology for Digital Entrepreneur 
 
 
 

3(2-2-5) 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต 
3130328 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา

ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Cooperative Education Preparation in Digital 
Business Management and Innovation 
 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

       3(3-0-6) 

3130431 
 

 
 
3130432 

สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Cooperative Education in Digital Business 
Management and Innovation 
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
Field Experience in Digital Business Management 
and Innovation 
 

6(600) 
 

 
 

6(600) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

 

  

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 3130101 ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

3130102 ความคิดสร ้างสรรค ์และนว ัตกรรมทาง
ดิจิทัล* 

3(2-2-5) 

3130103 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 1(1-1-1) 
รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 3130104 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

3(2-2-5) 

3130105 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 1(1-1-1) 
วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 
3120201 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3122101 การบัญชีชั้นต้น 1 3(2-2-5) 

วิชาบังคับ 3130206 อีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 

3130207 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
3130208 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 1(1-1-1) 

รวม 19 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 3130209 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 1(1-1-1) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 
3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์ เน็ตเพ่ือ

งานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับ 3130310 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 1(1-1-1) 
วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 

  
 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 

3120302 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ 3130311 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่งและการพัฒนา

โปรแกรมบนอุปกรณ ์

3(2-2-5) 

3130312 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 1(1-1-1) 
วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 

3130413 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้าง
ธุรกิจใหม่* 

3(2-2-5) 

3130414 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 3(2-2-5) 
3130415 โครงงานนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 
3130328 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม

สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
    รวม 15 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 

3130431 
 
 
3130432 

สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
หรือ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

6(600) 
 
 

6(600) 

    รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ     12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 
 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language Thought and Communication 

3(3-0-6) 

 ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  
 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) 

 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ ์

Rules and development of reading and writing in order to speak and 
write effectively practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement  practice of plot writing  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต ่าง ๆ ให ้เก ิดประโยชน์ต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 

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 

   

2100105   ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 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  การตั้งและการ
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ 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 

   

5100107   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
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ตนเองและผู้อื่น 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 และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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  

  

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 
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5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ     
Technology and Media Literacy  

 3(3-0-6) 
 

 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ

วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 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  
   

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา วิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

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) 

 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ

เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 

and writing, non-complicated sentence reading and writing 
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5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication   

3(3-0-6) 

 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
   

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Melayu for Communication 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                               ไม่น้อย

กว่า   

6  หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 

Well-being 

3(3-0-6) 

 การใช้ว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร

เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น 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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

Science in Daily Life  

3(3-0-6) 

  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
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บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง 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 management with heat, cold, radiochemical, packaging and 

storage 
   

  2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า      
3 

หน่วยกิต 

รหัสวิชา วิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ 

Information Technology for Presentation 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  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) 

 ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน

การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 

application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
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using information system and security system 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   

Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 

statistics to apply in daily life 
  

5100119 การบริหารร่างกาย      

Body Exercise 

1(0-2-2) 

 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ

ร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ

เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

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 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*  

Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น

กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ

จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ

เสริมสร้างภาวะการเปน็ผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 

competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
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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 
  

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดี

อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน 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 ชี้ช่องทางรวย 

Introduction of Ethics and Wealth 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ

การสื่อสาร  

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 
  



36 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน 

Beauty of Life 

3(3-0-6) 

 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้ อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องต้น 

หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงาน

กลุ่มและทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

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 การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติ

ส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ

การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงใน

การพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน 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 ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการแก้ป
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ญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน

ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิ

เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ

ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบ

สุขของชีวิตและสังคม 

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, 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 ความฉลาดทางอารมณ์และ

จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงาน

เป็นทีม 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 สำคัญของการรับรู้กับ

ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 

คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ

นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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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 
  

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ

มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้ าใน

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 
  

 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา วิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multiculture and Peace 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง

ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย

และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือ

ส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน

ในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

 Meanings, significance and types  of culture, process of building 



39 
 

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 

 

  2) วิชาเลือก    ไม่น้อย

กว่า 

3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา วิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 
Life Skill for Society 

3(3-0-6) 

 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน

ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้

อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 

2 1 st century, multiculture understanding, information communication, 

career learning, elder society learning, building self-valued and public 

conscious development, life-long learning for sustainable development   
   

5100131   สังคมภิวัตน์ 
Socialization 

3(3-0-3) 

 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 
  

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ      ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

 1) คณะครุศาสตร์  3  หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 

Teachings of King Rama 9 

3(3-0-6) 

 คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสี่เสา

หลักของการเรียนรู้ 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 

 

หรือ  

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น 

Thai and Local Ways 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัต

ลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น  

วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา

เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

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 

 

หรือ  

 3) คณะวิทยาการจัดการ 3  หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

Young Entrepreneurs  

3(3-0-6) 
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 ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ

และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น

ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การ

ใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม

สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 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, and related laws 

 

หรือ  

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น        

Science for Community 

3(3-0-6) 

 ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เ พ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 

aptitude to science, scientific process, scientific application for community 

development 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 

 

 

    ไม่น้อยกว่า   90 

 

 

 

 

หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3120201 กฎหมายธุรกิจ   

Business Laws   

3(3-0-6) 

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่การดำเนินงาน

และการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และรูปแบบอ่ืนๆ กฎหมาย

ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำ

ประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย 

และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว 

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 the Securities and Exchange 

Act  and also the Foreign Business Act 

 

3120302 สถิติธุรกิจ  

Business Statistics 

3(2-2-5) 
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 ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้ม

เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้

พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนวโน้ม

ทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิง

ธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติ

ต่าง ๆ 

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 indices application of statistics in 

business as well as software for data analysis and comparing statistical 

value 
   

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  

Accounting 1 

3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการ

และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก

รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทำ

งบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงินสำหรับกิจการ

ให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

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 



44 
 

closing account work sheet financial statement for service and trade 

business 
   

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 

Business Taxation 

3(3-0-6) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล

รัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ

บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  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 การเงินธุรกิจ 

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

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที ่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน

เป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน

การจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์

และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการ

เงิน 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 

basic principles on 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  

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด
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แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ

วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และ

ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึง

จรรยาบรรณทางการตลาด 

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) 

 หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ 

ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช ้แนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจ 

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 
   

3126202 การจัดการการดำเนนิงาน 

Operations Management 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการ

วางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา 

การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐาน

ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้า
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และบริการ 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, logistics 

management and supply chain 

 
   

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ

วางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล

การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Background, theory and principle of human resource 

management, scope of responsibility, process of human resource 

management, work analysis, manpower planning, recruitment, training, 

development, performance assessment, current performance evaluation 

system, information for human resource management, business ethics 

and social responsibility 

 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 

Economics for Business 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ 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 
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economic impact 
   

 

 

 

 

 

 

 

3132101 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

Software Package and Internet services for Business  

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์

โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ

ผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูป

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 

Thai and English typing through computer application of computer 

application  on document management calculating program presentation 

program internet network and its application the use of application from 

mobile equipment for business 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                  ไม่น้อยกว่า    48    หน่วย
กิต 

 1) วิชาเอกบังคับ                                                  33    หน่วย
กิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3130101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Introduction to Administration of Digital and Innovation 
Business 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หน้าที่ของธุรกิจ 

โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลและ

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ

แบบจำลองธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม แนวทางการสร้างธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใน
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อนาคต 

Functions of business; fundamental structure of digital and 

innovation business; the scope and pattern of digital and innovation 

business; digital products; technology; business circumstances; strategies 

of digital and innovation business model; guideline for establishing digital 

and innovation business in the future  

  
3130102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางดิจิทัล 

Creative Thinking and Digital Innovation 
3(2-2-5) 

 ความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล แนวคิดหลักในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประเภท กระบวนการของความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม การบริการที่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบ

นวัตกรรมทางดิจิทัล 

Principles of designing products based on creative thinking; types 

and process of creative thinking and innovation; current business services 

relevant to Creative Thinking and Digital Innovation; application of tools 

for digital innovation design 

  
3130103 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 

Digital and Innovative Business Operation 1 
1(1-1-1) 

  การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักธุรกิจดิจิทัล การบ่มเพาะเพื่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาประเด็นปัญหาทางธุรกิจ  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ แนวทางแก้ปัญหา ตัวชี้วัดสำคัญ โครงสร้างต้นทุนธุรกิจ ความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน ช ่องทางการจัดจำหน่าย กระแสรายได้ และการนำเสนอต่อ

ผู้ประกอบการและกรรมการหลักสูตร 

Providing the inspiration for digital businessmen; instilling creative 

thinking; figuring out business issue, target customers, value of products, 

problem solving, key performance indicators, cost structure, competitive 

advantage, channel of distribution, revenue stream; presentation to 

entrepreneur and program committee 
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3130204 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
Writing Business Plan for Digital and Innovation Business 

3(2-2-5) 

 นิยามและองค์ประกอบของแบบจำลองทางธ ุรก ิจ แม่แบบ ประเภท 

กระบวนการการออกแบบ และแนวคิดของการออกแบบแบบจำลองทางธุรกิจ 

ต้นแบบของแบบจำลองทางธุรกิจ กลยุทธ์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการบริหาร

ของแบบจำลองธุรกิจ 

Definition and elements of business model, types, process of 

designing and guideline for designing business model; prototype of 

business model; strategies, evaluation, analysis and administration of 

business model 

  
3130205 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 

Digital and Innovative Business Operation 2 
1(1-1-1) 

 การประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจในสถานประกอบการ การประเมินและปรับปรุง

โมเดลธุรกิจสู่การจัดทำแผนธุรกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านบุคคล ด้านการผลิต 

ด้านการตลาด และด้านการบัญชี นำเสนอต่อผู้ประกอบการและกรรมการหลักสูตร 

และการจดทะเบียนบริษัท 

Application of business model in an establishment; putting the 

evaluation and development of business model into practice by devising 

business plan such as administration, human resource, production, 

market and accounting; presentation to entrepreneur, program 

committee; company registration 

  
3130206 อีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

E-Commerce and Business on Mobile Device 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความสำคัญของอีคอมเมิร์ช เทคโนโลยีจริง การทำธุรกิจบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภท รูปแบบการทำธุรกรรม ปัญหาอุปสรรค กรณีศึกษาอีคอม

เมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาอีคอมเมิร์

ชบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือพัฒนาอีคอมเมริ์ช 

Definition and significance of e-commerce; authentic technology; 

business on mobile device covering transaction and problems; case study 
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of E-Commerce and Business on Mobile Device; introduction to designing 

and developing e-commerce on mobile device; implementation of tools 

in developing e-commerce 

  
3130207 ธุรกิจอัจฉริยะ 

Business Intelligence 
3(2-2-5) 

 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ 

การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การนำข้อมูลมาแสดงบนแผงควบคุม การจัดการข้อมูลธุรกิจ 

การใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ 

Conceptual framework of Business Intelligence, data mining, text 

mining, web mining; business analysis; online analytical processing; 

automatic decision support system; data display on control panel; 

organizing business data; implementation of tools in administering 

Business Intelligence  

  
3130208 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 

Digital and Innovative Business Operation 3 
1(1-1-1) 

 การคัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การกำหนดปัญหาและความ

ต้องการ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการเลือกวิธีการ การออกแบบและปฏิบัติงาน การ

ทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล 

Selection of modern information technology; identifying problem 

and demand; information gathering; selection techniques; designing and 

operating; design and making; modification and improvement; 

assessment 

  
3130209 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 

Digital and Innovative Business Operation 4 
1(1-1-1) 

 กระบวนการในการหาทุน การระดมทุน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการหา

ทุน การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเพื ่อรับทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ 

นำเสนอแนวคิดต่อแหล่งทุน 
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Procedures for accessing funds; fundraising; elements relating to 

accessing funds; preparation for business grant competition; pitching ideas 

for funds 

  
3130310 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 

Digital and Innovative Business Operation 5 
1(1-1-1) 

  กลยุทธ์ด้านการตลาด กระบวนการจัดทำแผนการตลาด การค้นคว้า การ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิพากษ์ วิเคราะห์สภาพปัญหาทางการตลาด

และวิธีการแก้ไข การประเมินผลอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย รายได้ จำนวน

ผู้ใช้งาน และนำเสนอแผนการตลาดของธุรกิจ 

Marketing strategies; marketing planning process; searching; 

discussing and exchanging opinions; criticizing and analyzing marketing 

problems; problem-solving; evaluating sales growth rate, revenue, 

number of users; presentation of business marketing plan 

  
3130311 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ 

Internet of Things and Program Development on Devices 

3(2-2-5) 

 องค์ประกอบของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักการอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ 

การออกแบบต้นแบบ อุปกรณ์ฝังตัว องค์ประกอบการทำงานออนไลน์ สถาปัตยกรรม

ลูกข่าย แม่ข่าย และเพียร์ทูเพียร์ การเขียนโค้ดฝังตัว เทคนิคการประหยัดพลังงาน 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบ

มีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการ

แบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษา

แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที ่มีอยู ่จริงในปัจจุบัน การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Elements of internet of things; principles of internet; connectivity; 

design of prototype; embedded device; elements of online working; 

client-based architecture, server-based architecture and peer-to-peer 

architecture; writing embed code; energy saving technique; technology 

sensing information about the things; wireless-based and wire-based 
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communication technology; sensor network; exchanging data of various 

operating systems and technology involving self configurability; case 

study of current application relevant to internet of things; developing 

basic application program for internet of things 

  
3130312 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 

Digital and Innovative Business Operation 6 
1(1-1-1) 

 การวัดผลการปฎิบัติงานองค์กร การตั้งค่าเป้าหมาย การใช้เครื่องมือในการ

วัดผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผล การทดสอบความถูกต้องของการวัดผล 

และนำเสนอต่อสถานประกอบการและกรรมการหลักสูตร 

Evaluating corporate performance; setting key performance 

indicator; using tools for evaluation; information gathering; reporting; 

validating the accuracy of evaluation; presentation to establishment and 

program committee  

  
3130413 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่ 

Digital Entrepreneurship and New Business Development 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ลักษณะของนักธุรกิจดิจิทัลและ

นวัตกรรม นโยบายแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ การ

จัดหาเงินทุนและแหล่งทุน การประกอบการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม การเงินและ

บัญชี การจัดทำแผนฉุกเฉิน การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

และการจัดทำแผนธุรกิจเพ่ือเสนอข้อสนับสนุนเงินทุนสถาบันการเงิน 

Digital business and innovation theories; characteristics of digital 

and innovation businessmen; business plan; situation analysis for business 

plan; financing and source of funds; digital and innovation business 

entrepreneurship; finance and accounting; devising emergency plan; self-

improvement to become digital and innovative businessmen; devising 

business plan and submit business proposal to financial institution  

 

3130414 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 

Organizational Performance Measurement 

3(2-2-5) 
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 นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การใช้ระบบวัดผล

การปฏิบัติงานองค์กร การออกแบบระบบการวัดผล การกำหนดและการออกแบบตัว

วัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การตั้งค่าเป้าหมาย การออกแบบระบบการเก็บข้อมูล 

ระบบการรายงานผล และการทดสอบความถูกต้องของระบบวัดผล การนำเอาระบบ

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ เครื ่องมือในการวัดผลการ

ปฏิบัติงานองค์กร ระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวัดผล

องค์กรแบบสมดุล การใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรในประเทศไทย 

Definition and significance of Organizational Performance 

Measurement; employing performance measurement system; designing 

evaluation system; specifying and designing organizational performance 

indicators; setting key indicators; designing data storage system, report 

system, and validating accuracy of key indicators; putting Organizational 

Performance Measurement system into practice; tools for Organizational 

Performance Measurement; balanced scorecard system; case study of 

balanced scorecard system; employing Organizational Performance 

Measurement system in Thailand  

  
3130415 โครงงานนวัตกรรมดิจิทัล 

Digital Innovative Project 

3(2-2-5) 

 ค้นหา คัดเลือก จัดทำรายงานข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 

หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล สร้างแบบจำลอง

กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล ออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล ออกแบบส่วน

ติดต่อกับผู ้ใช้งาน โดยดำเนินการทดลองการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัล ปรับปรุง

นวัตกรรมดิจิทัล ประเมินนวัตกรรม นำเสนอนวัตกรรมดิจิทัล และจัดทำรายงาน

โครงงานนวัตกรรมดิจิทัล 

Searching, selecting, formulating proposal for Digital Innovative 

Project covering principle, theories, digital innovative analysis and design; 

designing the model of digital innovative development, input design, user 

interface design by testing digital innovation usage, developing digital 

innovation, evaluating innovation, presenting digital innovation and 
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submitting report of Digital Innovative Project  

  
 2) วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3130116 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 
Design Thinking process for New Innovative Business 

3(2-2-5) 

 แนวคิดของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ พฤติกรรมกลุ ่มเป้าหมาย การ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด เครื่องมือในการนิยาม

ปัญหา การระดมความคิด แผนผังความคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 

Guideline for design thinking; behavior of target group; interview, 

group discussion; process of creative thinking; tools for defining problems; 

brainstorming; mind-mapping; establishing prototype; testing prototype  

3130117 การออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
User - Centered Design 

3(2-2-5) 

 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการและแนวคิดในการออกแบบโดยคำนึงถึง

ผู้ใช้ วิธีการออกแบบและการประยุกต์ใช้ วิธีปฏิบัติในการออกแบบระบบโต้ตอบ การ

ออกแบบอินเทอร์เฟซระบบข้อมูล เทคนิคและวิธีการที ่ใช้  วิธีการออกแบบและ

ประเมินผล ออกแบบต้นแบบงานระบบ กระบวนการออกแบบที ่เน ้นผู ้ใช ้เป็น

ศูนย์กลาง 

Interaction design, principle, and conceptual framework based on 

users; design methods and implementation; protocol of designing 

interaction system; designing data interface; technique and methodology; 

design methods and evaluation; prototype design; User - Centered Design 

process  

  
3130118 การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

Administration of Innovation and Technology 
3(2-2-5) 

 แนวคิดหลักและพื ้นฐานกระบวนการการบริหารจัดการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การพยากรณ์ด้านเทคโนโลยี การได้มาซ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธ์

การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เทคนิคและเครื่องมือใน

การถ่ายทอดกลยุทธ์นวัตกรรมสู่กลยุทธ์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บทบาทของผู้นำต่อ
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การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ และการ

บริหารทีมงาน การผลักดันกรอบความคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ประสบ

ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน 

Principles and introduction to administration process of innovation 

and technology; technology forecasting; procurement of innovation and 

technology; strategies for administering innovation and technology 

systematically; techniques and tools of innovative strategy deployment 

in business strategy; role of leader in innovative and technology 

administration; functional management; promoting conceptual 

framework of innovation and technology to gain competitive 

  
 
 

3130219 การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Designing Innovation with New Technology 

3(2-2-5) 

 การออกแบบนวัตกรรม องค์ประกอบ คุณลักษณะ ความท้าทายของ

เทคโนโลยีที ่เกิดขึ ้นใหม่ ทักษะการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัล ความรู ้และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ การสร้างกลยุทธ์เชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาหน้าที่และ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจร่วมสมัย การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทาง

ดิจิทัล 

Design and create of innovative, elements, characteristics and 

challenges of new technology; skills in controlling digital platform; 

knowledge and application of new technology; devising business 

strategies creatively; exploring functions and effects of new technology 

in contemporary business; developing prototype of digital innovation  

  
3130220 การบริหารความเสี่ยงองคกร 

Enterprise Risk Management 
3(2-2-5) 

 หลักการพื้นฐานและสภาวะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร ลักษณะและ

รูปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์กร การวัดและ

ประเมินมูลค่าความเสี ่ยง การวิเคราะห์ความเสี ่ยงทางเครดิต ความเสี ่ยงในการ
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ดำเนินงาน ความเสี่ยงทางการเงิน กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจ 

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและการควบคุมการเสี่ยง เครื่องมือในการ

จัดการความเสี่ยง จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยง 

Introduction to the main areas of Enterprise Risk Management 

(ERM); characteristics and patterns of risk; risk likelihood; effects of risk to 

organization; risk measurement and evaluating value at risk; analysis of 

credit risk, operational risk, financial risk; risk management process and 

business crisis; techniques and tools of risk prevention and mitigation; 

tools of risk management; code of conduct for manager and good 

governance for risk management 

  
 
 
 

3130221 เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียและการพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Multimedia Technology and Development on Mobile 
Devices 

3(2-2-5) 

 หลักการทางเทคโนโลยีสื ่อดิจิทัลและการอุบัติใหม่ในงานมัลติมีเดีย การ

ผสมผสานของเทคโนโลยีที ่ทันสมัย การพัฒนาสื ่อมัลติมีเดียเพื ่อรองรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 

Principles of digital media technology and new occurrence of 

multimedia; the integration of modern technology; developing 

multimedia to support mobile devices; applying multimedia in digital 

business 

  
3130222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกมส์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

Computer Animation and Games for Digital Business 
3(2-2-5) 

 แนวคิดการออกแบบแอนิเมชั่นและเกมส์ กระบวนการออกแบบและพัฒนา

แอนิเมชั ่นและเกมส์ ทฤษฎีแอนิเมชั ่นและเกมส์ การพัฒนาแอนิเมชั ่นและเกมส์

เบือ้งต้น การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก รูปแบบการเล่น ประเภทแอนิเมชั่น

และเกมส์ ระดับของแอนิเมชั่นและเกมส์ การขึ้นรูปชิ้นต้นแบบ การสร้างโครงสร้าง
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กระดูก การกำหนดการเคลื่อนไหว การจับและจัดการข้อมูลการเคลื่อนไหว การใช้

เครื่องมือสำหรับการสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์อย่างง่ายด้วยส่วนต่อประสาน 

Concepts of designing animation and games; design process and 

animation and game development; theories of animation and games; 

developing basic animation and games; character design; scene design; 

playing styles; types of animation and games; level of animation and 

games; master model making; creating skeletal structure; designating 

movement; detecting and organizing dynamic data; using interface to 

create animation and games  

  
3130323 การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

Development of Digital and Innovative Business Program 

3(2-2-5) 

 หลักการทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต หลักการโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ โครงสร้างของภาษา

โปรแกรม โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชันในการทำงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล การใช้

โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูล 

Program functions; writing program accessible on internet; 

programming concept of users and system administrators; programming 

language structure; control structure; functions; connecting database; 

using application program for database management 

 

3130324 วิเคราะห์และออกแบบระบบแอพลิเคชั่นสำหรับสตาร์ทอัพ 
System Analysis and Design of Startup Application 

3(2-2-5) 

 ความหมาย หลักการ การวิเคราะห์ระบบแอพลิเคชั่นสำหรับสตาร์ทอัพ การ

วางแผน การแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบ การศึกษาความ

เป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบแอพลิเคชั่นใหม่กับระบบแอพลิเคชั่นเดิม  

การพัฒนาต้นแบบ การออกแบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง

ข้อมูล การทดสอบและติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร  การประเมิน

และวัดประสิทธิภาพ 

Definition, principle, system analysis of startup application; 

planning; problem-solving; scope of analysis; inspection; feasibility study; 
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detail analysis of new and old application system; developing prototype; 

designing input and output data; designing data structure; testing and 

installation; maintenance; devising communication flowchart; assessment 

and efficiency measurement  

  
3130325 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่  

Development of Computer Program and Mobile Devices 
3(2-2-5) 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การติดตั้งและใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ขั้นตอนในการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ องค์ประกอบและคุณสมบัติส่วนต่อกับ

ผู้ใช้บนหน้าจอ การออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน การรับส่งข้อมูลและแสดงผล

ข้อมูล ภาพ เสียง และวีดีโอ การแจ้งเตือนบนหน้าจอในรูปแบบต่างๆ การจัดการ

แฟ้มข้อมูลและหน่วยความจำ 

 

Studying and performing the operation on developing computer 

program and mobile devices; installing and using; developing tools; 

process of developing computer program and mobile devices, 

components and attributes of user interface, user interface design, data 

transfer and output data, image and sound, video; various forms of 

notification on screen; management of files and memory unit  

  
3130326 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดทำเหมืองข้อมูลทางดิจิทัล 

Big Data Management and Digital Data Mining 
3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้

หลักการทางสถิติ  และทัศนภาพ ในการสำรวจข้อมูล ได้แก่ แสดงการแจกแจงข้อมูล  

สำหรับตัวแปรจัดประเภท สำหรับตัวแปรพหุ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูปในการ

หาความสัมพันธ์ การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภทข้อมูล แบบต่างๆ ได้แก่ ต้นไม้

ตัดสินใจ ทฤษฎีของเบย์ การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสายธาร การ

วิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพ การคำนวณแบบขนาน การลดจำนวนมิติของข้อมูล 

Big data analysis; benefits of analysis, application of statistical 

principles, and data visualization to explore data such as data distribution, 
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categorical data, multivariate data; using readymade tools to find the 

correlation coefficient, coding, categorizing data such as decision tree 

suggested by Bay’s theory; text analysis; data streams analytics; image 

analysis; parallel computing; dimension reduction  

  
3130327 การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ  

Digital Marketing for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

 หลักการและแนวคิดด้านการตลาดดิจิทัล ความสำคัญของการตลาดดิจิทัล

สำหรับการแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล การสร้างและ

พัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เช่น การตลาด

ออนไลน์ การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การสร้างเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมเพ่ือ

สร้างกาไร เทคนิคการขายสินค้า บริการ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ

การตลาดดิจิทัลอย่างมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

Principles and concepts of digital marketing; significance of digital 

marketing for business opportunity seeking; digital marketing analytics; 

creating and developing digital marketing strategies; deployment of tools 

in digital marketing such as online marketing, marketing on mobile 

devices; establishing community network appropriate for making profits; 

techniques for selling products, services; advertisement and public 

relations; using digital marketing media responsibly and morally  

  
3130429 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

Developing new Products and Services 
3(2-2-5) 

 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค การสร้างรากฐานของรูปแบบ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์การจัดการกลุ่มร้านค้า ความคิดพื้นฐานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การระบุความต้องการของลูกค้า การกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาแนวคิด สถาปัตยกรรมของผลิตภัณฑ์และการออกแบบ กลยุทธ์ และ

กระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการ

ทีมงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สากล โอกาสและความเสี่ยงของการแทนที่สาย
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ผลิตภัณฑ์ที่ยังโตไม่เต็มที่ กลยุทธ์การเติบโตเพื่อการแข่งขัน กระบวนการของกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

Vision and strategic product; establishing foundation of product 

structure modeling; store management; fundamental concepts of 

designing and developing new products; identifying customers’ demand; 

specifying product description; developing idea, product architecture and 

design; strategies and process of new product development; product 

design; functional management of new product development team; 

evaluating new product development; new product strategies; global 

product strategies; opportunity and threat of substituting the latent 

product line; competitive growth strategies; process of strategic product; 

developing and designing green products 

  
 

3130430 ระเบียบวิธีวิจัยทางผู้ประกอบการดิจิทัล 
Research methodology In digital entrepreneur 

3(2-2-5) 

 วิธีการดำเนินการวิจัยสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล หลักการและเหตุผล การ

ออกแบบงานวิจัย การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการ

วิจัย การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผล และนำเสนอเพื ่อเป็น

แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 

Research Methodology for Digital Entrepreneur, significance of the 

study; research design; identifying research problem; formulating 

hypothesis; scope of work; data collection; data analysis; reporting 

research findings; making recommendations as a guideline for prospective 

digital entrepreneur 

  
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3130328 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ

ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  

Cooperative Education Preparation in Digital Business 

3(2-2-5) 
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Management and Innovation 

 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการใน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ เทคนิคการเขียน

ประวัติย่อเพื่อสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเลือก

สถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะ

และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล การเขียน

รายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน 

Preparation for professional practice in an organization or a 

workplace. Procedures and regulations for cooperative education 

program. Techniques for resume writing interviewing developing 

personality and selecting suitable workplace.  Basic knowledge necessary 

for internship Ethical and international standards academic report writing 

and presentation 

  
3130431 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

Cooperative Education in Digital Business Management 
and Innovation 

6(600) 

 การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และทำงานเต็มเวลาในหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือเอกชน การจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การนำเสนอผล

การปฏิบัติงานตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ การ

ประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

Temporary and full-time employment in government and private 

agencies. Writing a cooperative education report for professional 

development.  A presentation of cooperative education work and final 

report following cooperative report format. Assessment and evaluation 

of students by onsite professional supervisor or mentor and university 

internship coordinator. 

 
 หรือ 
3130432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธ ุรกิจด ิจ ิท ัลและ

นวัตกรรม 
 6(600) 
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Field Experience in Digital Business Management and 
Innovation 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีระบบ

คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม หรือจัดทำ

โครงการ 

Internship profession in business digital business or related to 

career path computer systems technology information systems 

telecommunication technology or project only 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2562 2563 2564 2565 2566 

1) นาย มูฮัมหมดั   ปุ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

MIT (Information 
Science) 
 
 
BSc (Computer 
Science) 

The National 
University of 
Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย 
The National 
University of 
Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย 

2559 
 
 

 
2554 
 

15 15 15 15 15 

2)  นาย มะแอ เย็ง 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ศศ.ม.  
(การจัดการสารสนเทศ) 
วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร ์

2558 
 

2553 
 

15 15 15 15 15 

3) นางอรวรรณ  
วรานันตกุล 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. (การจดัการ) 
 
บธ.ม.  
(การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
วท.บ.  
(เทคโนโลยีการจดัการ) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2555 
 

2552 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4)  นางสาวศุภมาส  
รัตนพิพัฒน์ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ป.ร.ด. (การจัดการ) 
 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร์  
มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
 

2542 
 
2532 

15 15 15 15 15 

5) นางสาวกนกวรรณ 
กาญจนธานี 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. (การจดัการ) 
 
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร์  
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศา

สตร ์

2557 
 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2562 2563 2564 2565 2566 

1) นาย มูฮัมหมดั   ปุ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

MIT (Information 
Science) 
 
 
BSc (Computer 
Science) 

The National 
University of 
Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย 
The National 
University of 
Malaysia (UKM) 
ประเทศมาเลเซีย 

2559 
 
 

 
2554 
 

15 15 15 15 15 

2)  นาย มะแอ เย็ง 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ศศ.ม. (การจดัการ
สารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร ์

2558 
 

2553 
 

15 15 15 15 15 

3) นางอรวรรณ วรานัน
ตกุล 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. (การจดัการ) 
บธ.ม. (การจัดการ
เชิงกลยุทธ์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
จัดการ) 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2555 
 

2552 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4)  นางสาวศุภมาส 
รัตนพิพัฒน์ 
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ป.ร.ด. (การจัดการ) 
 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร์  
มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2557 
 

2549 
2548 

15 15 15 15 15 

5) นางสาวกนกวรรณ 
กาญจนธาน ี
อาจารย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ปร.ด. (การจดัการ) 
 
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานค
รินทร์  
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศา

สตร ์

2557 
 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

นาย อัครัมย์ อาลีมิง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 
นาย ขวัญชัย ห้วยลึก วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

MBA. (Business Administration) 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
NIDA 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2558 
2556 
2547 

นาย ชารีฟ เด่นสุมิตร วศ.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
MBA. (Business Administration) 
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
NIDA 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2560 
2560 
2554 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

           1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ
หลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
           2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาทางผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
           3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
           4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้ 
           5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความกล้าแสดงออกและนำ
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คำอธิบายเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
จะต้องได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ในการทำโครงงานทางด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  
5.2.2 มีศักยภาพการทำโครงงานด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและงานวิจัยได้ 

สามารถศึกษาต่อและทำโครงงานด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและงานวิจัยในระดับ
การศึกษาสูงขึ้นได ้

5.2.3 สามารถทำงานโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
5.2.4 มีความสามารถทำโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจ

ดิจิทัลและนวัตกรรมได้ 
5.2.5 มีการการเผยแพร่ผลงานโครงงานหรือผลงานวิจัย 

    5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
โครงงาน 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัยมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน

หรือวิจัย  
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน

กระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา ติดตามการทำงานของศึกษาและจด

บันทึกการให้คำปรึกษา 
5.5.4 นักศึกษานำเสนอโครงงานเพ่ือรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโครงงานหรือวิจัยของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงานหรือวิจัย และ

เข้าสู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1) จ ัดรายว ิชาในหมวดกล ุ ่มว ิชา 
    ศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 1 วิชา  
2) จัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   โดยการอบรมเพ ิ ่ มช ั ้ นป ีละ 1    
   กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
 
2 )  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร 
    เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ด้านบุคลิกภาพ 1) กำหนดให้การแต่งกายตาม 
ระเบียบที่ถูกต้อง 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมบุคลิกภาพ 

1) การประเมินผลการเข้า
เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน 

2) การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3)  ด ้ านภาวะผ ู ้นำ  และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวิน ัยใน
ตนเอง 

1) จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
2) กำหนดมาตรการการตรงต่อเวลา 
3) จัดให้มีเวทีการคัดเลือกประธาน

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

1) ประเมินพฤต ิกรรมโดย
คณะกรรมการในหลักสูตร 

4) จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1) ธนาคารความดี 
2) จัดกิจกรรมยกย่องคนด ี

1) ประเมินพฤต ิกรรมโดย
คณะกรรมการในหลักสูตร 

5 ) จ ิ ต อ า ส า  แ ล ะม ี จ ิ ต ส ำ นึ ก
สาธารณะ 

1)  กำหนดให้นักศึกษาทำโครงการที่
แสดงออกถ ึ งการม ี จ ิ ตอาสา 
ช ่วยเหลือช ุมชนในพื ้นที่  และ
นำเสนอการดำเน ิน งานตาม
โครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อ 1 ชั้นปี 

1 )  น ำ เ ส น อก ิ จ ก ร ร ม ต่ อ
อาจารย ์ ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดช อบ
หลักสูตร  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง 
ๆ ในการเร ียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอย ู ่ร ่วมก ันในหมู ่คณะ
ตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 

2) เน ้นถ ึ งความสำค ัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึง
สอนวิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้น ักศึกษาทำงานเพ่ือ
สาธารณะเป็นกลุ ่ม จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื ่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมกาเข้า
ชั ้นเรียนและส่งงานที ่ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลา การ
แต ่งกายตามระเบ ียบของ
มหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบ ัต ิงาน หร ือสร ้าง
ผ ล ง า น ท ี ่ เ ป ็ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไ ม ่ แ อ บ อ ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อื่น ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ประเม ินจากพฤต ิกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิตสำนึกสาธารณะ  เช่น  การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียนการเปิด-
ป ิ ด ส ว ิ ท ซ ์ ไ ฟ 
เครื่องปรับอากาศพัดลม ฯลฯ 

5 ) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก ิ จ ก ร รม /
โครงการ 

6)ประเม ินจากพฤต ิกรรมที่   
แสดงออกถ ึงความร ักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู ้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความร ู ้กับ
ศาสตร ์ต ่าง ๆ ไปใช ้ได ้อย ่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี 
และเน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณต์่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้น ักศึกษาค้นคว ้าหา
ความร ู ้ด ้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3 ) ฝ ึ ก ท ั ก ษ ะก า ร ค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี ่ยนแสดง
ความคิดเห ็นในประเด ็นต ่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเม ินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ก า ร จั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ว ิ เ ค ร าะห ์ ป ัญหา  ประ เมิ น

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต ่อตนเองและ
สังคมได ้

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง

1) กระตุ ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2) ใ ห ้ น ั ก ศ ึ กษ าฝ ึ ก ใ ช ้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

1) ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และกำหนด เป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้า

คิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว 

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การ เป ็นพลเม ืองท ี ่ ด ี  และ
สามารถเป็นที ่พ ึ ่งของตนเอง
และสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส ่งเสร ิมให้ เก ิดบรรยากาศการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในชั้นเรียน 

3) ความสำค ัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการที่
มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเม ินผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  

3) สังเกตการทำงานร่วมกันของ 
นักศึกษาในห้องเรียนในการ
ร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ม ีท ักษะการใช ้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณ ิตศาสตร ์และสถ ิต ิ  เก็บ
รวบรวมข ้อม ูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้ใช้
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น 

2) จ ัดประสบการณ์การเร ียนร ู ้ที่
ส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนเล ือกและใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค ้นคว ้า  ว ิ เคราะห์ข ้อม ูล  และ
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเม ินจากการนำเสนอ  
ความคิด การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 

3) ประเมินจากการว ิเคราะห์
ข ้อม ูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน

การเร ียน ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั ้ งเคารพในค ุณค ่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั ่นใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่ม
เพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั ้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต ่งกายที่
เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาว ิทยาล ัย น ักศึกษาต ้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคม เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา  

1) มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู ้ เร ียนประเมินตนเอง 
กลุ ่มเพื ่อน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ไ ด ้ แ ก่  ก า ร ส ั ง เ ก ต  ก า ร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
แบบประเม ินตนเอง และ
ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3) ม ี ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ส ำ ห รั บ

พัฒนาการเรียนรู้ด ้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องสมุดเพื ่อการแสวงหา
ความรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้  

5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) ม ี ค ว ามร ู ้ แ ละคว าม เข ้ า ใ จ
เกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กา ร เ ร ี ยนร ู ้ แบบม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณา
การความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
ตามหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการ
สอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศ ึกษา ตลอดจนนำเสนอ
ประเด็นที ่ผู ้เรียนสนใจ เพื ่อการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย

ภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ร า ย ง า น

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเม ินจากการนำเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและคิดวิเคราะห์ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงบูรณาการ  
4)การแสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

1) การสอนที ่เน ้นให้ผ ู ้ เร ียนได ้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
ท ั ้ ง  ระด ับบ ุคคลและกล ุ ่ ม ใน
สถานการณ์ทั ่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนท ี ่หลากหลาย เช ่น การ
อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา  
การจ ัดทำโครงการและการใช้
เกมส์ เป็นต้น 

 
 

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดย
ใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป ็นระบบ การว ิ เคราะห์
ว ิจารณ์ เช ่น รายงานการ 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 

    การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ป ร ึ ก ษ า ป ั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
สัมมนา 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตใน

สถาบัน 
2) การแสดงออกถึงความ สามารถ

ในการเรียนเป็นกลุ่ม 
3) กา รแสด งออกถ ึ ง ก า ร เ ป็ น

แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
4) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการทำงานเป็นทีม 
5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่

ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) มอบหมายให ้ทำงานเป ็นกลุ่ ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่ง

อภิปราย 
4) การสอนแบบกล ุ ่ ม ย ่ อยแบบ 

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

ปฏ ิ บ ั ต ิ ตน เองแล ้ ว ให ้ ข ้ อ มู ล
ย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การทำกิจกรรมกลุ ่ม รวมทั้ง
การนำเสนอรายงานกลุ ่มใน
ชั้นเรียนและการแสดงออกถึง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ร ู ้ ว ิ ธ ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
น่าเช ื ่อถือ การจัดระบบ การ
เข้าถึงแหล่งเก็บขอ้มูล โ ด ย
ชำนาญ และแบ่งปันทรัพยากร
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้น
และสร ้ า งส ร รค ์ น ว ั ตกร รม
ทางด้านการผลิตสื่อดิจิทัล และ
นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
เสียง วีดีโอ 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ การ
อ้างอิง การติดต่อสื ่อสาร การ
ประสาน ทำงานร่วมกับคนอ่ืน
แบบออนไลน์ และการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

4) แสดงออกถึงความสามารถใน
การ ใช ้ เทคโน โลย ี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พ ื ่ อ ต ิ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อุบัติใหม่ได้อย่างคุ้นเคย 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆโดยให้ผู้เรียนมีการ
ค ้นคว ้ าข ้ อม ูล  จ ั ดการข ้อมู ล 
แบ่งปันทรัพยากรข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลย ีพร ้ อมก ับสามารถ
นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆได้ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายว ิชาต ่ าง  ๆโดยให ้ผ ู ้ เ ร ียน
สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
เพ่ือการทำงานร่วมกัน และติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียนแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3.1.2 ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้  
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึง      
     ของตนเองและสังคมได้ 

 3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูล  
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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2 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. ความรู้ 
 
 
 
 

3. ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                  
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                  

 

  

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
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 

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

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

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
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รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
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 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
       3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
 ตนเอง สถาบัน และสังคม 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นรวมทั้ง
 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

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

       3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล  
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

       3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทำงานเป็นทีม  
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

       3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การจัดระบบ การเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูล
 โดยชำนาญ และแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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(2) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือเพ่ือการสืบค้นและสร้างสรรค์
 นวัตกรรมทางด้านการผลิตสื่อดิจิทัล และนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
 เสียง วีดีโอ 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 เพื่อการเรียนรู้ การอ้างอิง การติดต่อสื่อสาร การประสาน ทำงานร่วมกับ
 คนอ่ืนแบบออนไลน์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายเพ่ือ
 ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ได้อย่างคุ้นเคย
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้
อ5 

ข้
อ1 

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 

3120201 กฎหมายธุรกิจ  ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O O O O ⚫ O ⚫ O O O 
3120302 สถิติธุรกิจ 

⚫ ⚫ O O O O O O O O ⚫ ⚫ ⚫ O O O ⚫ O O O O O ⚫ O 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 ⚫ ⚫ O O O O O O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O O O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ O 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O O O ⚫ O ⚫ O O O O O ⚫ O ⚫ O O ⚫ 
3123302 การเงินธุรกิจ 

⚫ ⚫ O O O ⚫ ⚫ O O O ⚫ ⚫ O O O O O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O 
3124101 หลักการตลาด ⚫ ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O O O O O ⚫ O ⚫ O O O 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ O ⚫ O O O ⚫ O O O O ⚫ ⚫ O O O O O O ⚫ O ⚫ O O O 

 
 
 
 
 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ทักษะเชาว์
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้
อ5 

ข้
อ1 

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 

3126202 การจัดการการ 
             ดำเนินงาน ⚫ ⚫ O O O O ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O 

3126203 การจัดการทรัพยากร 
             มนุษย ์ ⚫ ⚫ O O O O O O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ ⚫ ⚫ O O O ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O 
3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและ 
             อินเทอร์เน็ตเพื่องาน 
             ธุรกิจ 

O ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O O O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ O ⚫ O ⚫ 

  

85 
84 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

3130101 ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการ
จ ัดการธ ุ รก ิ จด ิ จ ิ ท ั ล และ
นวัตกรรม 

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

3130102 ค ว า ม คิ ด ร ้ า ง ส ร ร ค ์ แ ล ะ
นวัตกรรมทางดิจิทัล 

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

3130103 ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 1 

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

3130104 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับ
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม  

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

3130105 ปฏิบัต ิการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 2 

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

3130206 อีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

  O O O O  O   O  O  O O O   O O  O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

3130207 ธุรกิจอัจฉริยะ   O O  O  O   O  O      O O O   O 
3130208 ปฏิบ ัต ิการธ ุรก ิจดิจ ิท ัลและ

นวัตกรรม 3 
  O O O O  O   O  O  O O O   O O  O  

3130209 ปฏิบ ัต ิการธ ุรก ิจดิจ ิท ัลและ
นวัตกรรม 4 

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

3130310 ปฏิบ ัต ิการธ ุรกิจดิจ ิทัลและ
นวัตกรรม 5 

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

3130311 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ก า ร พ ั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม บ น
อุปกรณ์ 

 O O O O   O      O O   O  O  O  O 

3130312 ปฏิบ ัต ิการธ ุรกิจดิจ ิทัลและ
นวัตกรรม 6 

  O O O O  O   O  O  O O O   O O  O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

3130413 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
และการสร้างธุรกิจใหม่ 

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

3130414 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร    O O   O O  O   O O O  O  O O  O  

3130415 โครงงานนวัตกรรมดิจิทัล   O O O O   O  O O O O  O  O  O O   O 

88 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

3130116 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ 

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

3130117 การออกแบบโดยผ ู ้ ใช ้ เป็น
ศูนย์กลาง 

O O  O O O  O      O  O O   O  O   

3130118  การบริหารจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

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

3130219 การสร ้ า งนว ั ตกรรมด ้ วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

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

3130220 การบริหารความเสี่ยงองค์กร    O O   O O  O   O O O  O  O O  O  

3130221 เทคโนโลยีสื ่อมัลติมีเดียและ
ก า ร พ ั ฒ น า บ น อ ุ ป ก ร ณ์
เคลื่อนที ่

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

3130222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั ่นและ
เกมส์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

 O O O O    O O    O O  O O  O    O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

3130323 การพ ัฒนาโปรแกรมทาง
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

O  O O  O  O O    O   O    O  O   

3130324 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
แอพลิเคชั ่นสำหรับสตาร์ท
อัพ 

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

3130325 ก า ร พ ั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

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

3130326 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
และการจัดทำเหมืองข้อมูล
ทางดิจิทัล 

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

3130327 การตลาดด ิ จ ิท ั ลสำหรับ
ผู้ประกอบการ 

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

⚫ ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

3130429 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ 

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

3130430 ร ะ เ บ ี ย บ ว ิ ธ ี ว ิ จ ั ย ท า ง
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

  O O O  O  O O    O O O  O O O  O  O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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 

3130328 เตร ียมฝ ึกประสบการณ์
ว ิชาช ีพและเตร ียมสหกิจ
ศึกษาทางการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

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

3130431 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

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

3130432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม 

  O   O O O  O O O   O O  O O   O O  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบเป็นการดำเนินการหาหลักฐานเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
ที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่กำหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาดำเนินการ
ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้ 
1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน      ให้

นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.6)                    โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบ 
4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร  
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นการ

ติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนำผลมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้  

2.2.1 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ ่นที ่สำเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยหรือบริการวิชาการสายตรง
ในสาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 5 คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมี
การวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนำ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีการติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณา
จากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผล
การสำรวจให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู ้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5          
(จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับ
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม กำหนดคุณสมบัติ 

ของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก  
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีระบบและกลไก

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการในการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

 

3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มีระบบและกลไก

เกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตรา
การสำเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 
          การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู ่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
          การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยและอาจารย์
ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนดนักศึกษาสามารถ
นัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาได้ 
 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตรเพื่อนำเข้าสู่
การประชุมกรรมการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์
ใหม ่  การแต ่ งต ั ้ ง อาจารย ์ประจำหล ั กส ู ตร  การม ี ส ่ วนร ่ วมของอาจารย ์ ในการวางแผน  
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และมีรายวิชาที่ได้ศึกษา
ทางด้านธุรกิจไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
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มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกปี เพ่ือ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกำหนดประเด็นที ่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการ
สำรวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะ
ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้ง
จากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

การประเม ินผ ู ้ เ ร ียน สาขาว ิชาม ีการประเม ินผ ู ้ เ ร ียน โดยกำหนดให ้สอดคล ้องกับ  
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่บริหาร

จัดการควรมีความรู้อย่างต่ำปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและ
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

 
6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตำราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1 สถานที่ 
ลำดับที่ อาคารสถานที่ จำนวน(ห้อง) อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความ
จุ 100 คน 

3 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความ
จุ  50 คน 

10 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ    
55 คน 

7 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector  

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 100 คน 

6 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector 

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 55 คน 

12 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 30 เครื่อง/ห้อง 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มีอยู่ 

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

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 
44 เครื่อง 

88 

  6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง
พอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website http://aritc.yru.ac.th 
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เอกสารและตำรา 
 1.1 ตำรา/หนังสือ 
                              ภาษาอังกฤษ จำนวน        537 ชื่อเรื่อง 
                              ภาษาไทย จำนวน     9,502  ชื่อเรื่อง 
  รวม    10,039  ชื่อเรื่อง 
 1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 ภาษาอังกฤษ จำนวน       230 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จำนวน      348 ชื่อเรื่อง 
  รวม      578  ชื่อเรื่อง 
 1.3 วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษ จำนวน       59 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จำนวน     169 ชื่อเรื่อง 
    รวม          228 ชื่อเรื่อง 
 

6.3.4 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
 ฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจำนวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล Online จำนวน 9 
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 
8. Computers & Applied  
   Sciences Complete 

1. ProQuest Dissertations &  
    Theses Global 
2. Thailis 

 

 
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อทำการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดการ
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เรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้ประกอบการเรียน 
นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์ตำรา หนังสือทางวิชาการ วารสารต่างๆ จากองค์กรเครือข่าย และ
มูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
บุคลากรของสำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏยะลา  

จะทำหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านตำราและสื่อต่างๆ รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบข้อร้องเรียน และ
สอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key Performance indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีที่ 
 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื ่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

3. ม ี รายละเอ ียดของรายว ิชา และรายละเอ ี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 ว ัน หลังส ิ ้นส ุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีที่ 
 5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่   
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   × × 

12.ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ

ประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือก่อนสอบ

กลางภาคและก่อนสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน

ของอาจารย์ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเม ินหล ักส ูตรในภาพรวม โดยสำรวจข ้อม ูลจาก น ักศ ึกษาป ัจจ ุบ ัน น ักศ ึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
   

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
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4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
 (มคอ.7) 
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
 ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 416/2561 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวทิยาการจดัการ 

พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2937 /2561 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5954 /2561 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ  

พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2560 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 
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135 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีพ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ำ
กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่าอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือ

ทำหน้าที่ควบคุมแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจในการออกระเบียบ คำสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
  
ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา

ราชการ 
7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์สอง

ทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละ 1 
รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศหรอืหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 

7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 

7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 

8.1 ระบบทวิภาค 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที ่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั ่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.4 การทำโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงการหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 
5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
  
ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้ระบบ
ทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 132 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 165 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

10.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

11.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือ
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 

11.2 เป็นผู้มีความประพฤติด ี
11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
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ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับผู ้ที่

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรค
ก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  
ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นและ
ได้รับอนุมัตจิากอธิการบดี 

13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 

13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษา
ใด จะต้องขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 

 
ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ 
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 
ข้อ 15 สภาพนักศึกษา 

15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
 15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึ กษาแรก

หรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
 15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ

กว่า 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
 1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
 2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 
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 3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 

15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ 

ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
 15.4.2 ตาย 
 15.4.3 ลาออก 
 15.4.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา

ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
 15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 ในภาคการศึกษาปกติ

ที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
 15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ

ถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1 
 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคการศึกษาปกติ

ถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
 15.4.11 ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กำหนดตามข้อ 10 
 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ำกว่า 1.80 
 15.4.13 กระทำการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 
ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 

16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาใน
หลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
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 16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่
นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 

16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 

 

หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

18.1 ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่
กำหนดไว้ 

18.2 ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
18.3 ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
18.4 แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
18.5 ทำการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 
18.6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือ
พิจารณานำเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
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หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 

19.1 กำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 20 จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วย
กิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกติและไม่เกิน 9 หน่วย
กิต 
หากมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วย
กิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติและ
ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 

21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au (Audit) 

 
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 
ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 

23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษา
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่
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น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และบันทึก
ผลการเรียนเป็น W (Withdraw) 
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 
ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่เกิน 2 ภาคการ
เรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 

ข้อ 25 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผันการชำร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจข อง
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชำระก่อน 
การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทำเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา 

26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการการศึกษา
ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 

26.2 การลาพักการศึกษากระทำได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็น
ที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 27 การลาออก 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน  
โดยนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษา

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชา
นั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด 7 

การวัด และการประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผล

การเรียนเป็น E 
 
ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 

30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
30.2 นักศึกษาที ่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกำหนด จะต้องยื ่นคำร้องขอสอบภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน
เป็น “E” 
ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่าผิด
วินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 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 

 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำกว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบ
ได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น 
เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

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

 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียนเพ่ิม 
รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 

Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบปลาย

ภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูก
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สั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไป
เรียนวิชาอ่ืนแทน 

I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมินเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 

2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดำเนินการตามข้อ 30.2 
 
ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นำหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย 

33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นำเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา
คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ำ ไม่ให้นำผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคำนวณค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย 

33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 
ข้อ 34 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

34.1 มีความประพฤติดี 
34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี

การเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
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ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 34.5 
 
ข้อ 36 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 2 

36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 

36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา
ตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28 
 
ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 

37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
37.2 การส่งผลการเรียน 
37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 10 วัน 

นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 15 วัน 

นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 
ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 

38.1 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามข้ันตอนและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

38.2 นักศึกษาท่ีขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล  
 
ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ 
ตามข้อบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 
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ตารางข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับตำแหน่ง
งานของหน่วยงานราชการได้ วิสาหกิจได้และ
สามารถเปิดธุรกิจของตัวเองได้ เช่น การ
จัดการธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรได้มีการปรับเปลี ่ยนชื่อหลักสูตร
เป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 

2 ควรมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับสถานประกอบการเพื่อเตรียมการสำหรับ
ให้นักศึกษาสามารถออกฝึกสหกิจหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการได้ 

หลักสูตรได้ดำเนินการทำข้อตกลงความ
ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทเกิด
ใหม่ในพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา
ในรูปแบบของการฝ ึกสหกิจหร ือการทำ
กิจกรรมเสริมร่วมกัน 

3 หลักสูตรควรออกแบบ มคอ1 โดยกำหนด
เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยไม่
จำเป็นต้องอ้างอิงอัตลักษณ์ของหลักสูตรอ่ืน 

หลักสูตรได้มีการออกแบบเพ่ือให้บันฑิตที่จบ
ไปสามารถเป็นนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

4 ควรเพิ่มรายวิชาในวิชาบังคับ 2 วิชาคือ IOT 
หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และ BI ธุรกิจ
อัจฉริยะ 

หล ั ก ส ู ต ร ไ ด ้ เ พ ิ ่ ม ร า ย ว ิ ช า  IOT ห รื อ
อินเทอร์เน็ตเพื ่อสรรพสิ ่งและ วิชาธุรกิจ
อัจฉริยะหรือ BI ในหมวดวิชาบังคับ 

5 วิชาธุรกิจอัจฉริยะ ควรกำหนดโครงสร้าง
หลักๆเพื่อให้นักศึกษารู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจอัจฉริยะ 

วิชาธุรกิจอัจฉริยะได้มีการออกแบบให้เน้น
ในส่วนของทฤษฎีและการศึกษารายกรณี 
(Case Study)  

6 ควรกำหนดให้วิชาเขียนโปรแกรมอยู่ในหมวด
วิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรกำหนดวิชาเขียนโปรแกรมอยู่ใน
วิชาบังคับ 

7 ควรกำหนดให้มีวิชาการบริหารโครงการใน
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรได้กำหนดวิชาการบริหารโครงการ
ทางดิจิทัลอยู ่ในหมวดวิชาเอกเลือกและ
กำหนดเป ็นช ื ่อว ิชาการบร ิหารจ ัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

8 ควรปรับชื ่อหลักสูตรเป็นการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลซึ ่งจะทำให้หลักสูตรสามารถยั ่งยืน
มากกว่าการใช้คำว่าผู้ประกอบการดิจิทัล 

หลักสูตรได้มีการปรับเปลี ่ยนชื่อหลักสูตร
เป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

9 ควรมีการเช ิญผู ้ประกอบการมาร ่วมเป็น
วิทยากรหร ืออาจารย ์พ ิ เศษในสาขาเพ่ือ
ถ่ายทอดประสอบการณ์ให้กับนักศึกษาได้
โดยตรง 

ได้ดำเนินทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่หรือ Start Up 
ในพื้นที่ในเรื ่องของการพัฒนานักศึกษาใน
รูปแบบของการทำกิจกรรมเสริมร่วมกัน 

 

นายขวัญชัย ห้วยลึก 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรมีการจัดสัมมนาทางวิชาการธุรกิจและให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่สามารถรบัรู้
ว่าลูกหลานเข้ามาเรียนอะไรในหลักสูตร 

กำหนดให้ทุกภาคการเรียนมีวิชาสัมมนาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

2 หลักสูตรควรมีเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้
มีส่วนร่วมในการบูรณาการการเรียนรู ้และ
การทำงานของนักศึกษา 

ได้ดำเนินทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่ในพื้นที่ เพ่ือ
พ ัฒนาน ักศ ึกษาในร ูปแบบของการทำ
กิจกรรมเสริมร่วมกัน 

3 การจัดทำโครงงานของนักศึกษาควรมีส่วน
เชื่อมโยงกับรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

นักศึกษาจะเริ่มทำโครงงานตั้งแต่ปีแรกที่เข้า
มาศึกษา โดยจะมีการกำกับดูแลโดยอาจารย์
ประจำสาขา 

4 อาจารย์ควรนำเสนออัตลักษณ์ของหลักสูตร
ให้ชัดเจน 

ผลิตนักพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

5 ควรสร้างจุดเด่นให้กับนักศึกษาโดยอาจารย์
ต้องเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาให้ชัดเจน 

เป็นบัณฑิตท่ีรู้จักแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  
มีทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

6 ควรกำหนดผลผลิตบัณฑิตหลังจบการศึกษา
ควรมีความสามารถหรือสมรรถนะให้ชัดเจน 

สามารถพัฒนานวัตกรรมในด้านซอฟต์แวร์
ทางธุรกิจที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

7 ควรมีการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของธุรกิจผ่านรายวิชา กิจกรรม หรือ
สัมมนา  

น ั ก ศ ึ ก ษ า จ ะ ต ้ อ ง จ ำ ล อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการทางดิจิทัลตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมจนจบหลักสูตร และต้องต่อยอด
ธุรกิจที่ทำมาต่อไป 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

8 ควรปรับชื ่อหลักสูตรเพราะผู ้ประกอบการ
ดิจิทัลนั้นเฉพาะเจาะจงเกินไป 

หลักสูตรได้มีการปรับเปลี ่ยนชื่อหลักสูตร
เป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 

 

นายชารีฟ เด่นสุมิตร 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาให้ชัดเจน
ว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 

หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของ
นักศึกษาเช ่น สามารถมีธ ุรก ิจหร ือแนว
ทางการทำธุรกิจที ่ผ ่านรับรองจากสาขา
ในขณะกำลังศึกษาได้อย่างน้อย 1 ธุรกิจ 

2 ควรส่งเสริมให้นักศึกษากำหนดโครงงานทาง
ดิจิทัลตั้งแต่ปีที่ 1 ไม่ควรที่จะให้นักศึกษาเริ่ม
ดำเนินการทำโครงงานในปีที่ 4 

นักศึกษาจะเริ่มทำโครงงานทางดิจิทัลตั้งแต่
ปีแรกท่ีเข้าศึกษา โดยจะมีการกำกับดูแลโดย
อาจารย์ประจำสาขา โดยมีต ัวอย่างการ
ดำเนินการทำโปรเจคทางดิจิทัลเหมือนกับ
โครงการเจ ๊งก ่อนจบของมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ ์

3 ควรกำหนดให้นักศึกษามีการศึกษาดูงานและ
ลงพื้นที่ในการศึกษาธุรกิจอย่างจริงจัง 

ได้ดำเนินทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่หรือ Start Up 
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนา
นักศึกษาในรูปแบบของการทำกิจกรรมเสริม
ร่วมกัน 

4 ควรกำหนดผลผลิตบัณฑิตหลังจบการศึกษา
ควรมีความสามารถหรือสมรรถนะให้ชัดเจน 

สามารถพัฒนานวัตกรรมในด้านซอฟต์แวร์
ทางธุรกิจที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

5 หลักสูตรควรมีเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้
มีส่วนร่วมในการบูรณาการการเรียนรู ้และ
การทำงานของนักศึกษา 

ได้ดำเนินทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างไม่
เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่ในพื้นที่ เพ่ือ
พ ัฒนาน ักศึกษาในร ูปแบบของการทำ
กิจกรรมเสริมร่วมกัน 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

6 ควรให้นักศึกษาจำลองการทำธุรกิจตั้งแต่ปีที่ 
1เพื ่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบงาน
ผ่านธุรกิจนั้นได้ 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาจำลองการเป็น
ผู้ประกอบการทางดิจิทัลตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรมจนจบหลักสูตร และต้องต่อยอด
ธุรกิจที่ทำมาต่อไป 

 

นายอัครัมย์ อาลีมิง 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรกำหนดทักษะการทำงานของนักศึกษาให้
ชัดเจนและตรงต่อความต้องการของตลาด 

หลักสูตรได้กำหนดผลผลิตนักศึกษาตามชั้น
ปีดังนี้  
ปีที่ 1 เป็นนักคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ปีที่ 2 เป็นนักเทคโนโลยี 
ปีที่ 3 เป็นนักพัฒนานวัตกรรม 
ปีที่ 4 เป็นผู้ประกอบการ 

2 ควรมีการจัดสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา เช่นจำลองการทำธุรกิจหรือจัดทำ
ธุรกิจให้นักศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ระบบงานผ่านธุรกิจนั้นได้ 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาจำลองการเป็น
ผู้ประกอบการทางดิจิทัลตั้งแต่ปี 1 ต่อเนื่อง
จนจบหลักสูตร และต้องต่อยอดธุรกิจที ่ทำ
มาต่อไป 

3 ควรมีการปรับปรุงเรื่องแผนธุรกิจแบบใหม่ๆ 
เพ่ือที่นักศึกษาสามารถมีแนวทางใหม่ๆในการ
ทำธุรกิจ 

ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและ
การสร้างธุรกิจใหม่จะสอนให้นักศึกไดเ้รียนรู้
การออกแบบแผนธุรกิจแบบต่างๆ 

4 ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวความคิดใน
รูปแบบใหม่ๆที่สามารถจบการศึกษาไปเป็น
ผู้ประกอบการที่ผลิตอะไรใหม่ๆมากขึ้นจาก
เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการอ่ืนๆ 

หลักสูตรได้กำหนดวิชาความคิดร้างสรรค์
และนวัตกรรมทางดิจิทัล วิชากระบวนการ
คิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่
ในโครงสร้างหลักสูตร 

5 ควรมีรายว ิชาที่ส ่งเสริมให ้น ักศ ึกษาเป็น
ผ ู ้ประกอบการทางด ิจ ิท ัล  เช ่น  Design 
Thinking, Business Model Canvas 

หลักสูตรได้กำหนดวิชาความคิดร้างสรรค์
และนวัตกรรมทางดิจิทัล วิชากระบวนการ
คิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่
ในโครงสร้างหลักสูตร 



166 
 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

6 ควรมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพ ื ่อเตร ียมการสำหร ับให้
น ักศึกษาสามารถออกฝ ึกสหก ิจหร ือทำ
กิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการได้และเพ่ือ
ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความพร้อมและเข้มแข็ง
มากขึ้น 

หลักสูตรได้ดำเนินทำข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่หรือ 
Start Up ในพื ้นที ่ในเรื ่องของการพัฒนา
นักศึกษาในรูปแบบของการฝึกสหกิจและทำ
กิจกรรมเสริมร่วมกัน 

7 ควรกำหนดให ้หล ักส ูตรสามารถเป ิดรับ
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาต่างๆได ้

หลักสูตรได้ควรกำหนดให้เปิดรับนักศึกษาที่
จบการศึกษาจากสาขาต่างๆได ้
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

 
นายโอฬาร วีระนนท์ 
ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 กระบวนการการเรียนการสอนสำคัญที่สุด ไม่
ควรท ี ่ เป ็นแบบ classroom based อย ่าง
เด ียว แต ่ควรท ี ่จะเป ็นแบบ experience 
based คือต้องให้เด็กได้มีโอกาสคิด ออกไป
ปฏิบัต ิในสภาพแวดล้อมจริง จะเป็นการ
ส่งเสริมที่ถูกวิธี 

หลักสูตรได้กำหนดรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1 – 6 เพ่ือจัดรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Experience based 

2 experience based คือหัวใจของการเรียน
ศาสตร์ทางธุรกิจ และหลักสูตรจะโดดเด่น 
สามารถเป็น practical school 

หลักสูตรได้กำหนดรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1 – 6 เพ่ือจัดรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Experience based 

3 ควรที่จัดให้นักศึกษาได้เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2 
หลักจากที่นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพื ่อให้นักศึกษา
สามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย 
และเม่ือจบออกไปก็ยังสามารถที่จะทำต่อได้ 
และหลักสูตรได้เน้นรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพื่อให้นักศึกษามี
ศักยภาพดังนี้ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 
สร้างโมเดลธุรกิจ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 
สร้างผู้ประกอบการ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 
สร้างโมเดลนวัตกรรม 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 
การระดมทุน 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 
การตลาด 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 
ประเมินประสิทธิภาพ 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4 ควรมีวิชา การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 

หรือ Performance Measurement เพื่อให้
สามารถวัดผลการเรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพได้ 

หล ักส ูตร ได ้กำหนดว ิช าการว ัดผลการ
ปฏิบัติงานองค์กรในโครงสร้างหลักสูตร 

5 ควรมีวิชาที่เก่ียวข้องกับ Business Model หลักสูตรได้กำหนดการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ
การจ ัดการธ ุรก ิจด ิจ ิท ัลและนว ัตกรรมใน
โครงสร้างหลักสูตร 

6 ควรมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับ futures restricted 
trends คือเทรนด์ในอนาคต เช่น เอไอ Block 
chain fund racing ในรูปแบบต่าง ๆ การทำ 
funding หรือการทำ SEO 

หล ักส ูตรได ้กำหนดคำอธ ิบายรายว ิชาที่
เกี่ยวข้องกับเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับธุรกิจ
ในรายวิชาการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  

7 ควรหาผู้ประกอบการจริงมาเป็นที่ปรึกษาตาม
ธุรกิจนั้นๆให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามี
ความชำนาญมากขึ ้น และสามารถทำให้
นักศึกษาได้ทำธุรกิจตามความชอบของตัวเอง
อย่างมีแรงบันดาลใจ 

หลักสูตรได้ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่ในพ้ืนที่
ในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา โดยหลักสูตร
ได้เตรียมความพร้อมในวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

8 ควรทำการโปรโมทหลักสูตรเหมือนกับการ    
โ ปร โมทภาพยนตร์  ค ว รทำ โปส เ ตอร์  
โดยเฉพาะวิชาสัมมนาแต่ละสัมมนาควรใช้
บุคคลที่ใช้ในการโปรโมทหลักสูตร ประมาณ
ว่าตลอดระยะเวลาที่เรียนสาขานี้ นักศึกษาจะ
เจอกับใครบ้าง 

หลักสูตรได้วางแผนจะทำการโปรโมทหลักสูตร
ด้วยการให้นักธุรกิจในพื้นที่หรือจากส่วนกลาง
ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำเสนอหลักสูตรในรูปแบบ
กราฟิกและมัลติมีเดีย 

9 ควรที่จะมีพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถปรึกษา 
ระดมความคิด และเป ็นสถานที ่ เพ ื ่อทำ
กิจกรรมต่างๆได้ 

หลักสูตรจะทำการขอใช้พ ื ้นที ่ว ่างในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน
การที ่จะรังสรรค์เพ ื ่อให ้เป ็น Co-Working 
Space 

10 ควรเอาผู้ประกอบการ 10 ราย                  10 
อุตสาหกรรมมาเรียงกันตามแต่ละสัปดาห์ 
และเริ ่มด้วยการสร้างแรงบัลดาลใจเพื ่อให้
เห็นภาพธุรกิจ ขั้นต่อไปคือการให้นักศึกษา
ปฏิบัติจริงโดยหาเวทีหรือสร้างเวทีให้กับ
นักศึกษาแล้วเอาเอกชนเข้ามาช่วยในการ

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1 – 6 ให้ผู้ประกอบการ
จร ิงจากที ่ต ่างๆม ีส ่วนร ่วมในการพ ัฒนา
นักศึกษา 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมหรือจัดงานหรือเข้ามาช่วยในเรื่องของ
การระดมเงินทุน 

11 เห็นด้วยในส่วนของปลายทางที่จะพัฒนาเด็ก
ให้เก่งในด้านของการจัดการ ด้านธุรกิจ และ
ด้านไอทีหรือเทคโนโลยี 

หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อผลิตให้นักศึกษาเก่ง
ในด้านของการจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านไอที
หรือเทคโนโลยี เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร
บูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ
กับศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

12 startup ต ้ อ ง ก า ร จ ร ิ ง  ๆ  แ ค่  3 เ ร ื ่ อ ง 
1.knowledge ค ว า ม รู้  2.passion แ ร ง
บันดาลใจที่มาจากผู้ประกอบการโดยตรง ที่
เป็นแรงบันดาลใจแรง ๆ และควรมาตั ้งแต่
เทอมแรก ๆ โดยอาศัยผู้ประกอบการที่เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับมาให้ 3.ต้องการเงินทุน 
หลักสูตรนี ้จะด ีมาก ๆ ถ้าสามารถมีช ่อง
เชื ่อมโยงกับแหล่งเงินทุน เช่นการนำเอา
ผู ้ประกอบการในพื้นที ่ ส่วนกลางหรือภาค
กลาง มาให้โจทย์ปัญหาด้านธุรกิจหรือกำหนด
โจทย์แบบใหนที่ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ นั้น
ต้องการแก่นักศึกษาและทางผู้ประกอบการ
พอใจที่จะลงทุนหรือส่งเสริมให้นักศึกษาทำ
การแก้โจทย์ดังกล่าวในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ Project based learning 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเช่น 
วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
ดิจิทัล วิชาการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Project based learning 

13 การเขียนหลักสูตรให้กว้างเป็นเรื ่องที่ดี แต่
ส่วนย่อยในระดับปฏิบัติการณ์ต้องเข้าใจเป็น
เนื ้อเดียวกันว่าแกนสุดท้ายแล้วต้องเป็น 
result oriented ที ่ช ัด ไม่ใช ่แค่สอบอย่าง
เดียว 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพื ่อให้นักศึกษา
สามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย 
และเม่ือจบออกไปก็ยังสามารถที่จะทำต่อได้ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 
ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรเอาวิชาสัมมนาทั้ง 7 วิชาเข้าไปอยู่ในวชิา
บังคับ และกำหนดหน่วยกิตเป็น 1 หน่วยกิ
ตต ่อ 1 ว ิชาส ัมมนาเน ื ่องจากห ัวใจของ
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมอยู่ที่วิชาสัมมนาทั้ง 
7 วิชาสัมมนา และกำหนดเป็น 1(0-3-6) 

หลักสูตรได้ทำการแก้ไขชื่อรายวิชาสัมมนาเป็น
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและ
ไดย้้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับ 

2 ทำวิชาสัมมนาเป็น 1 หน่วยกิต แต่เป็นปฏิบัติ 
3 ชม. หมายความว่าสัปดาห์หนึ่งมี 3 ชม. ให้
นักศึกษามาเข้ากลุ่มแล้วทำสตาร์ทอัพตลอด
ทุกภาคการศึกษา 

หลักสูตรได้ปรับจำนวนหน่วยกิตจาก 0 เป็น 1
หน่วยกิต และหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา
ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้
นักศึกษาสามารถทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีแรก 

3 ไม่ควรที่จะออกแบบหลักสูตรประเภทนี้โดย
ให้นักศึกษาเริ่มทำธุรกิจตั ้งแต่ปี 4 ควรเริ่ม
ตั้งแต่ปีแรกๆ 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีการศึกษาแรก 

4 ป ี  1 ต ้องให ้น ักศ ึกษาเร ิ ่ มทำธ ุ รก ิจเลย 
เพราะฉะนั้นวิชาสัมมนาจะช่วยหลักสูตรอย่าง
ยิ่งในการพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปปีีการศึกษาแรก 

5 ควรกำหนดหน่วยกิตเป็น 1 หน่วยกิตต่อ 1 
วิชาสัมมนา เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์ท่ีกำหนด 

หลักสูตรได้ปรับจำนวนหน่วยกิตจาก 0 เป็น 1
หน่วยกิต 

6 ต้องให้ว ิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับเพื ่อให้
นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของวิชาและต้อง
เป็นวิชาบูรณาการณ์กับองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง
อีกท้ังยังต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

หลักสูตรได้ทำการแก้ไขชื่อรายวิชาสัมมนาเป็น
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมและ
ได้ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับ 
 
 

7 เขียนคำอธิบายรายวิชาสัมมนาทั้ง 7 ใหม่โดย
กำหนดเป้าหมายทั้ง 7 วิชาสัมมนาให้ชัดเจน 
เช ่นป ีแรก น ักศ ึกษาเร ียนว ิชาส ัมมนาที่
เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ฝึกการเขียนแผน เปลี่ยน
แนวความคิดของนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ 
โดยการตั้งเป้านั่นคือการเขียนแผน 

หลักสูตรได้ดำเนินการปรับ แก้ไขคำอธิบาย
รายวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
1-6 เพ่ือให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษาเป็นนัก
ธุรกิจได้ 

8 ควรเปลี ่ยนคำอธิบายเดิมที ่เขียนว่าเข ียน
รายงานส่งเป็นแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้เขียน
แผนธุรกิจ ให้สามารถก่อตั้งบริษัทของตัวเอง

หลักสูตรได้ดำเนินการปรับ แก้ไขคำอธิบาย
รายวิชาที่ให้นักศึกษาเขียนรายงานเป็นเน้นให้
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
เนื่องจากการเขียนรายงานนั้นเหมือนกับการ
สร้างภาระให้กับเด็ก 

นักศึกษาสามารถออกแบบโมเดลตามรายวิชา
ได ้

9 ขาดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการหาทุนซึ่งควรที่จะ
ให้นักศึกษาเรียนเทอมที่ 2 หรือกำหนดใน
รายวิชาสัมมนาก็ได้ 

หลักสูตรได้กำหนดให้วิชาที่เก่ียวข้องกับการหา
ทุนอยู่ในรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและ
นวัตกรรม 

10 ควรให ้ เด ็ก เร ียนในเร ื ่องของการสร ้าง
นวัตกรรมตั้งแต่ปี 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
กำหนดหัวข้อนวัตกรรมสำหรับทำการขาย ปี
ที่ 2 ทำการตลาด ปีที่ 3 จดทะเบียน 

หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาเรียนเรื่องของ
การสร้างนวัตกรรมตั ้งแต่ป ี 2 เทอม 2 ใน
รายวิชาการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

11 เทอมที่ 7 ประเมินผลธุรกิจ เตรียมสิ่งที่ต้อง
ประเมินก่อนออกสหกิจ 

หล ักส ูตรได ้กำหนดให ้น ักศ ึกษาทำการ
ประเมินผลธ ุรก ิจที ่ ได ้ทำตลอด 3 ปีก ่อน
ออกสหกิจ 

12 ในเทอมสุดท้ายที ่เด็กต้องไปสหกิจนั ้นเด็ก
อาจจะไม ่ออกไปฝ ึกงานหร ือสหกิจก ็ ได้  
อาจจะมีบร ิษ ัทของตัวเองโดยทำการจด
ทะเบียนบริษัทด้วยเองและฝึกงานที่บริษัท
ของตัวเองได้เลย 

หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถฝึกงาน
หรือสหกิจในบริษัทของตัวเองได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
 

13 ควรพ ิจารณาจำนวนรายว ิชาเล ือกใหม่
เนื่องจากมีจำนวนเยอะ และควรที่เน้นเรื ่อง
การพัฒนานักศึกษาเพื ่อให้สามารถเป็นนัก
ธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จดีกว่าไม่
สามารถกำหนดจุดเด่นให้กับนักศึกษา และ
ควรมีใว้เพ่ือให้เด็กสามารถเลือกได้ว่าจะธุรกิจ
ด้านใหนและจะเน้นด้านนั้น 

หลักสูตรได้ทำการลดรายวิชาเลือกจากเดิม แต่
ยังคงเหลือรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนได้ว่าสนใจในการทำธุรกิจด้านใหน และ
หลักสูตรได้กำหนดจุดเด่นในแต่ละชั้นปี เช่นปี
ที่ 1 สามารถเขียนแผนธุรกิจ ปีที่ 2 บ่มเพาะ
ความเป็นผู ้ประกอบการ และปีที ่ 3 สร้าง
นวัตกรรม 

14 เนื้อหาคำอธิบายรายวิชาซ้ำซ้อน อาจจะทำให้
นักศึกษาจะไปอยู่กับรายวิชามากกว่าควรที่จะ
ไปอยู่กับธุรกิจอะไรที่เด็กควรไปอยู่ 
 
 

หลักสูตรได้ทำการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ำซ้อน 

15 หลักส ูตรไม่ควรที ่จะไปยุ ่งก ับหน่วยงาน
ราชการ ควรที่จะไปเน้นกับภาคธุรกิจเลย 

หลักสูตรเน้นพัฒนานักศึกษาให้สามารถเป็น
ผ ู ้ประกอบการได ้  โดยเร ิ ่มจากการสร ้าง
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
สภาพแวดล ้อมในการเร ียนตลอด4ป ี ให้
นักศึกษาทำธุรกิจ 

16 ควรกำหนดคำในรายวิชาสัมมนาให้ชัดเจนว่า
แต่ละวิชาสัมมนานั้นอยากจะได้อะไร ไม่ควร
เน้นรายงาน แต่ควรเป็นการนำเสนอ เพ่ือที่จะ
ได้เป็นปฏิบัติการอย่างหนึ่ง 

หลักสูตรได้เน้นรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม 1-6 เพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพ
ดังนี้ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 
สร้างโมเดลธุรกิจ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 
สร้างผู้ประกอบการ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 
สร้างโมเดลนวัตกรรม 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 
การระดมทุน 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 
การตลาด 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 
ประเมินประสิทธิภาพ 

 

นายขวัญชัย ห้วยลึก 
ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เล่มหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ควรอยู่แล้ว แต่
อาจจะต้องปรับหรือเรียงความสำคัญของการ
พัฒนาตามข้อสังเกตุของคุณบอม โอลาฬ นั่น
คือเริ่มตั้งแต่ปี 1 โดยการเชิญผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพในเมืองไทยที่อยู่ในพื้นที่มาให้แรง
บัลดาลใจก่อน เพื่อให้คุ ้นเคยว่าหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรเชิงธุรกิจสตาร์ทอัพดิจิทัล 

หลักสูตรได้กำหนดผลผลิตนักศึกษาตามชั้นปี
ดังนี้  
ปีที่ 1 เป็นนักคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ปีที่ 2 เป็นนักเทคโนโลยี 
ปีที่ 3 เป็นนักพัฒนานวัตกรรม 
ปีที่ 4 เป็นนักการผู้ประกอบการ 

2 เล่มหลักสูตรไม่ต้องปรับมาก เพียงแค่ปรับ
เรียงรายวิชาสัมมนาที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางที่
เอ้ือต่อการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 

หลักสูตรได้เน้นรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม 1-6 เพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพ
ดังนี้ 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 
สร้างโมเดลธุรกิจ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 
สร้างผู้ประกอบการ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 
สร้างโมเดลนวัตกรรม 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 
การระดมทุน 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 5 
การตลาด 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 6 
ประเมินประสิทธิภาพ 

3 ในบางรายวิชา นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติ
จริงเพื ่อที ่นักศึกษาจะได้รู ้ว ่ารายวิชานั ้นๆ
สำคัญต่อการนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเองจริง 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสได้ทำธุรกิจจริง โดยมีอาจารย์ในสาขา
กำก ับด ูแลและม ีผ ู ้ประกอบการจร ิ ง ให้
คำปรึกษา 

4 นักศึกษาควรมีโอกาสดูงานที่บริษัทใหญ่ๆเช่น 
ไลน์, SCG เพื ่อที ่จะให้นักศึกษามองเห็นถึง
สภาพการทำงานจริง 

หลักสูตรจะจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบของ
การศึกษาดูงานในพ้ืนที่และส่วนกลาง 

5 ชื่อวิชาสัมมนาควรเปลี่ยนเป็นวิชากิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรได้เปลี่ยนชื่อวิชาสัมนาเป็นปฏิบัติการ
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

6 ควรที่จะมีพื้นที่ให้เด็กในหลักสูตรสามารถทำ
กิจกรรมหลังการเรียนได้ และมีอุปกรณ์ที่
จำเป็นสำหรับการสร้างไอเดียหรือทำธุรกิจ
ต่างๆ 

หลักสูตรจะทำการขอใช้พ ื ้นที ่ว ่างในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน
การที่จะรังสรรค์เพื่อให้เป็น Working Space 

 

นายชารีฟ เด่นสุมิตร 
ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ไม่ควรที่จะเรียนเพียงแค่วิชาการหรือทฤษฎี
เพียงอย่างเดียว ควรที ่จะให้รายวิชาที่

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
นักศึกษาเรียนไปสามารถที่จะเป็นทุนใน
การพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นสตาร์ทอัพ
ได ้

ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และเมื่อจบ
ออกไปก็ยังสามารถท่ีจะทำต่อได้ 

2 ควรที ่จะให้น ักศ ึกษาสามารถประยุกต์
ความรู ้ที ่กำลังเรียนในแต่ละปีกับการทำ
ธุรกิจจริง 

หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาทำการจดทะเบยีน
บริษัทตั้งแต่ปี 1 เทอม2 โดยอาจจะเป็นการจด
ทะเบียนบริษ ัทกับสาขาหร ือจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์จริงๆก็ได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 ควรที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำโครงงาน
ทางธุรกิจหลายๆโครงงานตลอดภาคการ
เรียนเพ่ือที่นักศึกษาสามารถค้นหาตัวเองได้
ว่าชอบธุรกิจด้านใหน หรือธุรกิจอะไร และ
นักศึกษาควรได้รับโอกาสทำโปรเจคตั้งแต่
เทอมแรกๆเลย เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆได้เร็ว 

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจ
ดิจิทัลและนวัตกรรม 1-6 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และเมื่อจบ
ออกไปก็ยังสามารถท่ีจะทำต่อได้ 
และหลักสูตรได้เน้นรายวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม 1-6 เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพ
ดังนี้ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 1 สร้าง
โมเดลธุรกิจ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 2 สร้าง
ผู้ประกอบการ 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 3 สร้าง
โมเดลนวัตกรรม 
วิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 4 การ
ระดมทุน 
วิชาปฏิบัต ิการธุรกิจดิจ ิท ัลและนวัตกรรม 5 
การตลาด 
วิชาปฏิบัต ิการธุรกิจดิจ ิท ัลและนวัตกรรม 6 
ประเมินประสิทธิภาพ 

4 การทำโครงงานในรายว ิชาแต ่ละภาค
การศึกษานั ้นควรจัดให้สามารถทำร่วม
รายวิชาได้ หมายความว่านักศึกษาสามารถ
ทำโปรเจคเด ียวกันที ่ม ี เน ื ้อหารายวิชา
มากกว่า 1 วิชาได้ 

หลักส ูตรเป ิดโอกาสให้น ักศ ึกษาสามารถทำ
โครงงานในรายวิชาหนึ่งบูรณาการกับอีกรายวิชา
หนึ่งได้ 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
5 ควรเอาคนข้างนอกเข้ามามีส ่วนร่วมใน

รายวิชาสัมมนา เพราะคนข้างนอกจะได้รู้
ว ่าสถาบันแห่งนี ้ม ีด ีอะไรบ้าง และเด็ก
สามารถที่จะปะปนกับผู้ประกอบการจริง 
อีกอย่างก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายต่อกัน 

หลักสูตรได้ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างไม่เป็นทางการกับบริษัทเกิดใหม่ในพื้นที่ใน
เรื่องของการพัฒนานักศึกษา โดยหลักสูตรได้
เตรียมความพร้อมในวิชาปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวตักรรม 
 

ลำดับที่ ข้อสังเกตของสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหมวดรายวิชาทั่วไป ดำเนินการแก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหมวด

วิชาทั่วไปให้เป็นรุ่นล่าสุด 
2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลผลิตบัณฑิต 

(LO สาขา) และโครงสร้างหลักสูตร ควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลผลิตบัณฑิต (LO สาขา) และโครงสร้าง
หลักสูตรให้สอดคล้องกัน 

3 เรียบเรียงรายวิชาในแต่ละชั้นปีให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลผลิตบัณฑิตตามชั้นปี 

ดำเนินการกำหนดและเรียบเรียงรายวิชาแกน
ให้สอดคล้องกับ LO ชั้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เช่นสลับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ไปอยู่เทอมที่ 1 
ปี 1 ย้ายวิชา หลักการตลาดและวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ไปอยู่เทอม 2 ปี 1 เพ่ือ
ผลิตนักศึกษาให้มีแนวคิดทางธุรกิจ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกรั่นกรองหลกัสูตร 

การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกรั่นกรองหลกัสูตร 
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
 

ลำดับที่ ข้อสังเกต การปรับปรุงแก้ไข 
1 ข้อความภาษาอังกฤษ ให้ใช้รูปแบบ ขึ้นต้น

ตัวพิมพ์ใหญ่ และตามด้วยพิมพ์เล็ก 
ปรับแก้ไขเป็นขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ และตาม
ด้วยพิมพ์เล็ก 

2 ช ื ่ อรายว ิชาการสร ้ า งนว ั ตกรรมด ้ วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Design innovation 
with new technology) .ใ ห ้ เ พ ิ ่ ม ค ำ ว่ า 
“สร้างสรรค์”  

ปรับชื่อวิชาเป็น “Design innovation with 
new technology” 

3 คำอธิบายรายวิชาที่มีรายละเอียดว่า ความรู้
ทั่วไป-Introduction ให้พิจารณาทบทวน 

ปรับลดคำอธิบายในส่วนของความรู้ทั ่วไป -
Introduction ให้มีความจำเพาะตามเนื ้อหา
รายวิชานั้นๆ 

4 ให้พิจารณาการเรียงเลขลำดับรายวิชาที่ให้
ถูกต้อง 

ปรับการเรียงลำดับรายวิชาใหม่เป็นเรียงจาก
น้องไปมาก 

5 พิจารณาคำอธิบายปัญหานักศึกษาแรกเข้า
โดยไม่ต้องอ้างอิงผลคะแนน O-net 

ปรับคำอธิบายที ่เกี ่ยวข้องกับ O-net ออก 
ระบุปัญกาที่เกิดใหม่ 
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ภาคผนวก ฑ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  
2. ช่ือ – สกุล                      นายมูฮัมหมัด   ปุ   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท The National University of 
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 

MIT Information Science  2559 

ปริญญาตรี The National University of 
Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย 

BSc Computer Science  2554 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

 

6.1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

6.1.2. ตำรา หนังสือ 

6.1.3. บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1. ในวารสารทางวิชาการ 

6.1.3.2. ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3. ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

 และตรวจสอบ 
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6.2. ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Muhammad Pu, Nazatul Aini Abd Majid & Bahari Idrus.  (2017 , Feb). Framework 

 based  on mobile augmented reality for translating food menu in Thai 

 language to Malay language. International Journal on Advanced Science, 

 Engineering and Information Technology. 7 (1) : 153-159 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

 (ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
Muhammad Israr Fathoni, Alhamidi Haidar, Muhammad Pu and Zurina 
 Muda(2016). Android Maze Game for Children as an Autism Therapy. 
 Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and 
 Operations Management in Kuala Lumpur. 6 th, 8 - 1 0  March, 2016 . 
 (pp.3104), Kuala Lumpur, Malaysia : IEOM 2016 
อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวุธ  

 มุนินทร์ นพมาศ, อิมรอน แวมง, และมูฮัมหมัด ปุ (2559). แบบจำลองพยากรณ์ผลการ

 เรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย

 อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั ้งที ่ 11 วันที ่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้า 187-

 196). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

6.3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผญแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 

7.1.  ระดับปริญญาตรี 3 ปี 

ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมบนเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) นก. 

 

 

 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าของประวัติ 

                                             (อาจารย์ มูฮัมหมัด ปุ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 
2. ชื่อ-นามสกุล    นายมะแอ เย็ง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติ 

5.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปีพ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. การจัดการสารสนเทศ 2558 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

6.1.2 ตำรา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิขาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 

ตรวจสอบ 
วาสนา  พิทักษ์ธรรม  ยาร่อนะ  ศรีอาหมัด และมะแอ  เย็ง. (2561). เปรียบเทียบปัจจัยส่วน
 บุคคลที่มีผลต่อการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการตำบลยะหา 
 จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้.  ในการ
 ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ปี 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561. คณะ
 วิทยาการจัดการ วิทยาเขตตรัง.  (147-156). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 
ุ6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่อตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน  

7.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรม 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมบนเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ความมั่งคงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารจัดการระบบเครือข่าย 3 (2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการงานเลขานุการและธุรกิชารด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 

 
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษษวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
นายมะแอ เย็ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  

2.  ชื่อ – สกุล นางอรวรรณ วรานันตกุล 
3.  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติ  

5.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา วุฒิ/สาขา ปีการศึกษา 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. (การจัดการ) 2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 2552 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

6.1.2 ตำรา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
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6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1.  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
Waranantakul, W. and Waranantakul, O. (2018). The Moderating Effect of 
 Teaching Self-Efficacy on The Relationship Between Job Burnout and  
 Professional Commitment: Case Study of Mahasarakham University, 
 Western University Research Journal of Humanities and Social 
 Science, 4(3), 106-119. 
Waranantakul, O. and Waranantakul, W. (2017). Causal Relationship between 
 Relationship Efforts and Customers’ Attitude and  Behavior: A Case Study 
 of Supercenters in Mahasarakham Province.  Journal of Yala Rajabhat 
 University, 13(1), 1-12.  
 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ไม่มี 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.2 ระดับปริญญาตรี 
ชื่อวิชา นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจครอบครัว  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมษุษย์  3 (2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ธุรกิจการค้าโลก  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์กร  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารโครงการ  3 (2-2-5) นก. 

 
7.1 ระดับปริญญาโท 
ชื่อวิชา บรรษัทภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5) นก. 

 
 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                                   (อาจารย์ดร. อรวรรณ วรานันตกุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม  
2. ช่ือ – สกุล                      นางสาวศุภมาส รัตนพิพัฒน์   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์  
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ  
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ   สาขาวิชา  พ.ศ. 

 ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ป.ร.ด. (การจัดการ) การจัดการ 2560 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร.ม. รัฐศาสตร์  2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บธ.บ. (การบัญชี) การบัญชี  2548 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
6.1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2. ตำรา หนังสือ 
6.1.3. บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1. ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2. ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3. ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

 และตรวจสอบ 
6.2. ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
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6.2.1. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
Rosidah Pohsa , Sumaiyah Tayeh, Rosidah Pohsa, Nuriyah Nuteh, Suppamas 

Rattapipat, and Yarona Sriaremhad (2018) . Morale and Empowerment in 
Working of Government Officers at Rusamilae Subdistrict Municipalities 
Pattani Province, Thailand. Proceedings of HCU National and International 
Conference. 6th, 22 June, 2018. (pp.412-417), Samutprakarn, Thailand : 
Huachiew Chalermprakiet University 

ฮีดายะห์ ฮาละ, ฟาอีซ๊ะห์ เจ๊ะเล๊าะ, ฮัสเมาะ เจะยูนุ, อาแอเสาะ ซีบะ, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 
(2559). ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต ่อการใช้บริการมหาวิทยาลัยธนาคาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 
“งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (หน้า 587 - 593). สมุทรปราการ 
: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

แวซากีน๊ะ สาและ, นาทยา หะยีสาแม, สุฟีย๊ะ อะแด, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). ความ
พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาต่อการซื้อสินค้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 
สาขาคุรุ จังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งาน
วิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (หน้า 594 - 598). สมุทรปราการ : 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มะฮาฟิส ดอสะ, มูฮำมัดซาฟูวัน มะดือเระ, อับดุล แดมอ, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). 
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 
มิถุนายน 2561 (หน้า 608 - 615). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ซาฟียะห์อารง, นูรมีกาเซ็ง, ฮานาน โตะมอ, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีผลต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรณีศึกษาพ้ืนที่ตำบล
สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (หน้า 907 - 912). 
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ฟรีซันต์สะไร, แวพารีม๊ะ แวโดยี, วันตัสนีม มะเส็ง, อาลาณีกาหลง, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 
(2559). การเข้าใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 มิถุนายน 
2561 (หน้า 919 - 924). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นูรีหม๊ะ สาแม, อาซีสะห์ สามะ, ซาบานา สามะ, ฮามีซ๊ะ หมื่นวิเศษ, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ 
(2559). ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเขตเทศบาลตำบลหนองจิก ตำบลตุยง 
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 
6 “งานวิชาการร ับใช ้ส ังคม” ว ันท ี ่  22 ม ิถ ุนายน 2561  (หน้า 931 - 938) . 
สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ซูเรียนี เจ๊ะอาลี, นูรูลฮูดา เจะเต๊ะ, ยูไนดา เปาะมะ, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 
มิถุนายน 2561 (หน้า 955 - 961). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

นิซูเฟีย มะกาเจ, โนส์ฟาติณ ลือแมะ, ซากียะ ดาม,ิ และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” วันที่ 22 
มิถุนายน 2561 (หน้า 962 - 968). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

อาฟีนูน หาแว, นัสเราะห ์เต๊ะ, ซูรีนา มิยา, และศุภมาส รัตนพิพัฒน์ (2559). ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (หน้า 995 - 998). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

6.3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผญแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1.  ระดับปริญญาตรี 1 ปี 6 เดือน 

ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาการจัดการ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการนวัตกรรม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมทางการจัดการ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ธุรกิจจำลอง 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ  3 (2-2-5) นก. 

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าของประวัติ 
                                             (อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์) 










