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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร     :  25431571100801 

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

     ชื่อย่อ :  บธ.บ. (การจัดการ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Management) 

    ชื่อย่อ :  B.B.A. (Management) 
 

3.  วิชาเอก  
ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร 
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาที่ใช้ 
               จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 



 
 

2 

     5.4 การรับเข้าศึกษา 
                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     5.6 ให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     6.1 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 
     6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
     6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
           ในการประชุมครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
     6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2559 
     6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ใน  
          คราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2559  
     6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ        
ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) ผู้ประกอบการ 
(2) พนักงานองค์กรภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงาน

บุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสารบรรณและเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เป็นต้น 

(3)  พนักงานภาคเอกชน เช่น พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือพนักงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารธุรกิจ เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1) นายวชัระ ขาวสังข ์
    อาจารย ์
    3 9402 00545 21 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

2549 
2547 

2) นางสาวกัลยรัตน์ พินจิจันทร์ 
    อาจารย ์
    3 9399 00029 86 7 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

2549 
2543 

 
3) นางดษุฎี  นาคเรือง 
    อาจารย ์
    3 9599 00317 51 0 

M.B.A. (General Management) 
 
 
บธ.บ. (การเงิน) 

The Institute of  International 
Studies Ramkhamhaeng 
University 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2545 
 
 

2542 
4) นายภูริชาติ พรหมเต็ม 
    อาจารย ์
    3 9504 00104 42 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2540 

5) นางปิยะดา มณีนลิ 
    อาจารย ์
    5 8499 00073 63 4 

บธ.ม.  
บธ.บ. (การตลาด) 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 
 

2554 
2542 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ของโลกในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศการ
พัฒนาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมต่างๆ ระบบตลาด และ
การเข้ามาของบริษัทข้ามชาติซึ่งมีกําลังซื้อและการบริหารจัดการที่ดีกว่า ได้เข้ามาแข่งขันและมี
บทบาททั้งการบริโภคและการใช้ในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้องค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต้องมีการปรับตัว และค้นหาวิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพ่ือให้
องค์การสามารถทําหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเข้ามาใช้ในองค์การ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพการผลิต และการบริการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

จากความตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินอย่างเสรี กระบวนการทางด้านการบริหารจัดการ จึงต้องปรับและ
พัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงปลูกฝังให้เป็นนักบริหารที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบัน  
 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรที่มีจํากัด  ในขณะที่ความต้องการในการใช้ทรัพยากร  การใช้

พลังงานเพ่ิมขึ้น  การประกอบการธุรกิจที่ไร้พรมแดน  และเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจหรือรัฐ  และเอกชน  จะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ  มีความเข้าใจในความสําคัญของทรัพยากร  การดําเนินงานขององค์กร  และ
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและคุณภาพ  
ปกป้องทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง  
ความพอเพียง  สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง  ช่วยให้การชี้นําการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกัน  และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้วยหลักสูตรเดิมอาจขาดความทันสมัยต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ เช่น 
 - ความรู้เท่าทันของโลกปัจจุบัน 
 - ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี 
 - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกของสังคมปัจจุบัน 
 - การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - การเชื่อมโยงความต้องการของท้องถิ่น หรือความต้องการของพ้ืนที่ 
 โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการสร้างทักษะต่างๆ ในทุกรายวิชา การฝึกฝนให้รู้จักการทํางาน
ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และมีภาระหน้าที่
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคล  การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน และสังคมตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จึงมุ่งเน้นพัฒนา
นักศึกษาโดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สืบค้นองค์ความรู้ เพ่ือนํามาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการสาขาวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

       รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได ้
      13.3 การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 
หมวดวิชานั้นๆ  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผู้นําดี สู้งาน วินัยเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม นําความคิดสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ   
มืออาชีพ 

 

     1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ให้เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นํา มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของ
องค์การธุรกิจ แต่ปัจจุบันการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ของโลกในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้ งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ สิ่ง
เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทําให้องค์การเหล่านั้นต้องค้นหาวิธีการบริหารจัดการที่
ทันสมัย เพ่ือให้องค์การสามารถทําหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิต และการบริการที่ดี  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้เล็งเห็น
ความสําคัญและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตที่จะ
เข้าสู่ตลาดงานได้อย่างภาคภูมิ 
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     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีความรู้ด้านการจัดการ และสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ตลอดจนนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3. เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมใน

การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
4. มีบุคลิกภาพของการเป็นนักบริหาร 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานให้การจัดการองค์การมีความ

ทันสมัย 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ   
    บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
    ให้มีมาตรฐาน TQF ไม่ต่ํากว่า  
    เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของ  
    สํานักงานคณะกรรมการการ  
    อุดมศึกษา 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ําเสมอ (ปีการศึกษา/ครั้ง) 

หลักฐาน 
1.  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
1. หลักสูตรได้รับการประเมิน  
    มาตรฐานในระดับดีข้ึนไป 
2. หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม  
    เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิ ช า ชี พข อ ง นั ก ศึ กษ า แล ะ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

หลักฐาน  
1. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้  
1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับ
ดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน   
    การสอน วิจัย และบริการ  
    วิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมี  
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรต้อง อบรม
เพ่ือพัฒนาอาจารย์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

หลักฐาน  
1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
2. เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้  
1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

4.  พัฒนาการเรียนการสอนโดย 
     เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. จัดให้มีรูปแบบการจัดการเรียน 
   การสอนในรูปแบบ E-learning  
2. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน 
   การสอนที่เน้นผู้เรียน หลังจาก 

เ ส ร็ จ สิ้ น ภ าคก า รศึ กษ า  แล ะ   
พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน     

   การเรียนรู้ให้มีศักยภาพมากข้ึน 

หลักฐาน 
1. จํานวนรายวิชาที่ได้จัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ E-learning
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ 
    จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ   
    E-learning ไม่ต่ํากว่าดี 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนแบบ  
E-learning ในระดับด ี

 



 
 

9 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
          2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาอ่ืนที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ  
          2.2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาษาไทย 42.61 41.88 47.19 49.47 49.26 50.76 
สังคมศึกษา 46.51 33.39 36.27 32.72 33.02 36.53 
ภาษาอังกฤษ 19.22 21.80 22.13 25.51 25.35 23.44 
คณิตศาสตร์ 14.99 22.73 22.73 20.32 20.48 21.74 
วิทยาศาสตร์ 30.90 27.90 33.10 30.25 30.48 32.54 

อ้างอิงจาก http://www.niets.or.th : 2559 
จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผ่านมา นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม

ด้านทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ในด้านที่
จําเป็น ดังนี้ 

2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2.3.1 ขาดทักษะด้านการฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2 ขาดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้าน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
2.4.2 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือปรับพื้นฐานด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2.4.3 จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ที่จําเป็นต่อ

การศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้คําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  

http://www.niets.or.th/
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ/ชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตร ี4 ป ี      

ชั้นปทีี่ 1 200 200 200 200 200 

ชั้นปทีี่ 2 - 200 200 200 200 

ชั้นปทีี่ 3 - - 200 200 200 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 200 200 

รวมจ านวนนักศึกษา 200 400 600 800 800 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 200 200 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
8,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

3,400,000 6,800,000 10,200,000 13,600,000 13,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 
บาทต่อป ี

140,000 280,000 420,000 560,000 560,000 

รวมรายรับ 3,540,000 7,080,000 10,620,000 14,160,000 14,160,000 
 
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน  
ร้อยละ 40 

1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000 

รวม 3,540,000 7,080,000 10,620,000 14,160,000 14,160,000 
จ านวนนักศึกษา 200 400 600 800 800 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
         และเทคโนโลยี                             ไม่น้อยกว่า 

 
6 

 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต 

   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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         3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                 30  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า                 12  หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ  10  หน่วยกิต 
2100101 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu  for  Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

  2(1-2-3) 

       

        หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
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 2) วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
   

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย   
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน     
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 
 

2(1-2-3) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข  
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์  
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development  

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life  

2(1-2-3) 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                      ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 

2150101 สังคมภิวัตน์  
Socialization 

2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต           
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน               ไม่น้อยกว่า                 33 หน่วยกิต 
       

3120201 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws  

3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

3(2-2-5) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5) 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  

3(3-0-6) 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management  

3(3-0-6) 

3126202 การจัดการการดําเนินงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management  

3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 
 

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Application software and Internet services for Business 

3(2-2-5) 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                 51  หน่วยกิต 
   1) วิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต 

 

3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3(3-0-6) 

3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Organization Development and Change Management 

3(3-0-6) 

3126206 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม* 
Leadership and Teamwork    

3(3-0-6) 

3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ* 
Application of Sufficiency Economy in Business 

3(3-0-6) 

3126208 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management 

3(3-0-6) 

3126209 การจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management 

3(3-0-6) 

3126316 การสร้างธุรกิจใหมแ่ละการเป็นผู้ประกอบการ* 
New Venture Creation and Entrepreneurship  

3(2-2-5) 

3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 
Principle and Policy of Investment   

3(3-0-6) 

3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Business Management 

3(2-2-5) 

3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 
Business  Research 

3(2-2-5) 

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management   

3(3-0-6) 

3126429 สัมมนาการจัดการ 
Seminar in Management 

3(2-2-5) 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
 

3122320 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
Financial Planning and Control 

3(3-0-6) 

3123212 การเงินอิสลาม*  
Islamic Finance 

3(3-0-6) 

3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategies Management 

3(3-0-6) 

3126211 พฤติกรรมองค์การ  
Organizational Behavior    

3(3-0-6) 

3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management    

3(3-0-6) 

3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 
Conference and Exhibition Management 

3(2-2-5) 

3126321 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

3126322 การจัดการความรู้ 
Knowledge Management     

3(3-0-6) 

3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม* 
Islamic Business Management 

3(3-0-6) 

 3126326 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 
Training and Personnel Development 

3(3-0-6) 

3126328 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
Negotiation Techniques 

3(3-0-6) 
 

3126329 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  
Tourism Business Management 

3(2-2-5) 

3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 
Business Plan 

3(2-2-5) 

3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ  
Software Package for Business    

3(2-2-5) 

3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management  
 
 
 

3(3-0-6) 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาการจัดการ 

Management Cooperative Education Preparation   
3(270 ชั่วโมง) 

 และ  
3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 

Management Cooperative Education   
6(600 ชั่วโมง) 

   หรือ 
3126335 ธุรกิจจําลอง* 

Dummy Business    
3(2-2-5) 

3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ   
Field  Experience in Management   

3(270 ชัว่โมง) 

 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
    

              ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
  

9  หน่วยกิต 
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         3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
3(3-0-6) 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3120201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6) 

 3126206 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 

3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

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

3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
  
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ือ

งานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

 3126209 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษาการจัดการ 
3(270 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 3126429 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 
  เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
 3126335 ธุรกิจจําลอง 

(เฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ) 
3(2-2-5) 

รวม 12-15 หน่วยกิต 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600 ชั่วโมง) 
 3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3(270 ชั่วโมง) 

    รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับเรียน                                                    10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ 
โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

          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 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

            พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะนํา
ตนเองและผู้ อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 the 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 
communicative development 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

         การใช้ภาษามลายู เ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  ง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

         Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily life  
such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing on 
listening and speaking skills 
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึก
สนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

           Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing skills 
in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of Melayu 
conversations in different situations ; self-introduction, greeting, leave-taking, 
giving suggestion, inquiring information nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 

   

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

 Practice 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 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
Thai  for Careers                     

2(1-2-3) 
 

  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือ
นําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
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 

 
 2) วิชาเลือก                                      ไม่น้อยกว่า           2 หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Principle of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

 หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่าน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

 Principles of reading and writing Thai words, study of factors which 
affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and comparing 
the words that are usually incorrectly in read and written, discussing, 
summarizing, solution finding and promoting the correct reading and writing 
Thai words 

 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

 Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 
เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 Effective development of reading comprehension in different fields 
and development of writing skill emphasizing on correct forms and functions 
for educational and career purposes such as writing a letter, filling in an 
application form, writing a report, etc. 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing opinions in accordance with 
social context application 

 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication    

2(1-2-3) 

 การใช้ภาษาจีนเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native speakers 
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice of 
listening, speaking, reading and writing skills to understand generality in daily 
life and be able to apply in communicating with native speakers 

   

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2  

2(1-2-3) 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
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 
 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful coexisting in 
society 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ์  
Aesthetics Approach  

2(2-0-4) 

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and applying to real life situations 

   

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

 ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 Meanings, roles, and importance of information for life-long learning, 
information sources and accessing,  information searching and collecting 
method for self-access learning, presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบตางๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ 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 
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2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4) 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม 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 

   

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการรําลึก 
ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 

 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์      

Socialization 
2(2-0-4) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่างๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

 
 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management  

2(2-0-4) 

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for living in 
local community   

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Mind 

2(2-0-4) 

 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือ
นําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 Meanings and importance of life skill including important elements of 
life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, 
positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, self-management skills         
and stress management; emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 
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2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

 ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

 Significance and elements of living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; decision making and 
problem solving in daily life; emotional and stress management; activities for 
stress relief 

   

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

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

 Social identity, local and Thai culture; significance of human relations, 
human nature, psychological process; public consciousness creation in order 
to build interpersonal relationship and community; self-development for the 
advance in life and career; religious principles application to life and career  
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 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  

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

   

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life  

2(1-2-3) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี 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 using in 
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

   

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 

 Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual potential; 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society; injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games; personality development promoting leadership 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                   ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                     ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
   

3120201 กฎหมายธุรกิจ  
Business Laws  

3(3-0-6) 

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

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

   

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง 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, using indices, application of statistics in 
business as well as software using for data analysis and comparing statistical 
value 
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3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5) 

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

 Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting 
information, history of accounting profession, concept and regulations of 
accounting, accounting principles and methods according to double-entry 
system, accounting entry according to accounting cycle, accounting records 
through ledger account, trial balance preparation, adjusting and closing 
account, work sheet, financial statement for service and trade business 

 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

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

  Criteria, assessment process, and tax collection according to the Tax 
Code and other related taxes including personal income tax, corporate 
income tax, VAT, Specific Business Tax, non-resident withholding tax, tariff, 
excise tax,  revenue stamp and local taxes 
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3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Pre-requisite             : 3122101 Accounting 1 

3(3-0-6) 

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

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

 
 

  

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด 
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ
วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางการตลาด 

           Definition and importance of marketing, approaches to marketing, 
marketing management concept, analysis marketing environment, business 
goal, motivation and consumer behavior, market type, marketing mix for 
goods and service business, and marketing ethic 
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3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  
Principles of Business Management 

3(3-0-6) 

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

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

   

3126202 การจัดการการด าเนนิงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

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

  Meaning, significance, concept, location, design and process layout, 
forecasting, planning, quality management, maintenance, inventory 
management, warehouse system, equipment and techniques, basic 
knowledge of computer program for management and implementation, 
strategy of production and service and the logistics management and supply 
chain 
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3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

   

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 

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

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

   

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Application software and Internet services for Business 

3(2-2-5) 

             การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูป
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 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า    51    หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกบังคับ                                                  36    หน่วยกิต 
   

3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ                                                               3(3-0-6) 
Business Ethics      

 แนวคิด บทบาทของจริยธรรมรวมทั้งวิธีการสร้างจริยธรรมในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน การสร้างจริยธรรมการบริหารของผู้บริหาร  การเสริมสร้างจริยธรรมการ
ทํางานของสมาชิกในองค์การ การสร้างจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ
ลักษณะบรรษัทภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมอิสลามกับกระบวนการทางธุรกิจ 
การศึกษากรณีตัวอย่างด้านจริยธรรมในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอิสลาม  

Concepts and role of ethics ethical creation in government sectors 
and private sectors, business ethic creation in administration officer, work 
ethic creation in officers, business ethics creation in stakeholders, corporate 
governance, the relationship between Islam ethical and  business processes, 
case studies of business ethics and Islamic business ethics 

   

3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Organization Development and Change Management 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเลือกเครื่องมือ การกําหนดกลยุทธ์ การ
กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ และการวัดประสิทธิภาพองค์การ การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาและอุปสรรคในการ
สร้างองค์การอย่างสร้างสรรค์ 

Environment analysis, tools selection, strategic formulation, 
oragenization development strategic and organization performance 
measurement, change analysis, tool selection for change solution, change 
process, creative development, problem and threat for creative organization 
development 

 

3126206 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม* 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 ความหมายและรูปแบบของผู้นําและภาวะผู้นํา คุณลักษณะและบทบาทของ
ผู้นําในการทํางานเป็นทีม การสร้างและการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยา
และเทคนิควิธีในการเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจในการทํางานเป็นทีม 

Definition and format of leadership, attribute and role of leadership, 
effective teamwork creation and development, psychology and leadership 
and teamwork method, conflict management, problem solving and decision 
making in teamwork 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ* 
Application of Sufficiency Economy in Business  

3(3-0-6) 

 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักอิสลาม 
การบริหารจัดการธุรกิจ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอิสลาม 

Philosophy of Sufficiency Economy, concept of sufficiency 
economy based on Islamic principles, implemented Sufficiency Economy 
concepts to business management and case studies all businesses 
including Islamic business 

 

3126208 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management  

3(3-0-6) 

 ความหมายของนวัตกรรม ความสําคัญและลักษณะของนวัตกรรม ความท้า
ทายในการจัดการนวัตกรรม การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แนวคิดใหม่ในการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กรณีตัวอย่างการบูรณาการการจัดการนวัตกรรม 

 Innovation definition, important and appearamce of innovation, 
challenge in innovation management, development of innovation and 
technology, new concepts in innovation management, innovation 
management for small and medium sized enterprises, case studies integrating 
innovation management. 

   

3126209 การจัดการสมัยใหม่ 
Modern  Management 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การธุรกิจ 
เทคนิคและเครื่องทางการจัดการสมัยใหม่ การจัดการความเสี่ยง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ การจัดการความขัดแย้ง  

Concept and management theory, environment affect to business 
organization, modern management methods, risk management, change 
management, knowledge management, conflict management  
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

   

3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ* 
New Venture Creation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 พ้ืนฐาน แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
ตามหลักอิสลาม แนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การประเมิน
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสําหรับธุรกิจใหม่ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  

Foundation, concepts of Entrepreneurship and concept of 
entrepreneurship based on Islamic principles, new ventures concepts, creative 
reinforcement, environment assessment and analysis for new business, 
business ethics, business effects to environment 

 

3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 
Principle and Policy of Investment 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาเงินทุน การระดม
เงินทุน การจัดการการลงทุน การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน 
การวัดผลตอบแทน และการตัดสินใจในการลงทุน 

 Principle and policy of investment,  financing, capital mobilization, 
investment management, risk management,  analysis of investment policy, 
measuring of return on investment and making investment decision 

   

3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Business Management 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการอิสลาม  

Introduction to electronic commerce business, infrastructure of 
electronic commerce and tools of electronic commerce, model of electronic 
commerce business, problems and security of electronic commerce, 
electronic payment, electronic and business management on Islamic 
principles  
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3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ  ขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของการวิจัยธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจ การ
เสนอโครงการวิจัย  กําหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงานวิจัย 

Definitions, significance and formats of business research, steps and 
methodology of business research, ethics of business research, implemented 
of business research;  research proposal, setting objective and hypothesis, 
collecting data, data analysis, interpretation, writing a research report and 
research result presentations 

 

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

 แนวคิด พ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และ
การประสานส่วนประกอบต่างๆ  

Fundamental and processes in strategic management, environment 
analysis, strategic formulation, strategic implementation, strategic control and 
components in strategic objectives 

 

3126429 สัมมนาการจัดการ 
Seminar in Management   

3(2-2-5) 

 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ 
แนวความคิด กระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดง
ความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ การค้นคว้าข้อมูล 
และรายงานประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมหรือ
กรณีศึกษา 

Study and analyze problems in business management system, 
concepts,  process and problem solving of management, practice in point of 
view and decision-making process in various fields of management, investigate 
data, and report about interest or authorized issues in conference or case 
studies 

 

  



 
 

44 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 2) วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
   

3122320 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                                
Financial Planning and Control 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3123302 การเงินธุรกิจ 
Pre-requisite             :  3123302 Business Finanace 

 

 เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์
ยอดขายและการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนและการ
ควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ คอมพิวเตอร์ การจําลอง
เหตุการณ์ เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 

 Technic of financial planning, circulation predicting and profit planning, 
study tools in planning and control likely; cost behavior and variances 
analysis, computer, simulation, graphic mathematical tools and models 

   

3123212 การเงินอิสลาม* 
Islamic Finance 

3(3-0-6) 

 บทบาท และความสําคัญของการเงินอิสลาม รากฐานของการเงินอิสลาม หลัก
ชารีอะห์และกรอบมาตรฐานของการเงินอิสลาม ริบา (ดอกเบี้ย) และสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 
ประเภทของริบา ความไม่แน่นอนและข้อห้ามในการเงินอิสลาม การพนันและข้อห้าม
ทางการเงินอิสลาม  

Roles and importance of Islamic finance, foundation of Islamic finance, 
principle of Shariah and standard framework of Islamic finance, Riba (interest) 
and prohibition, category of Riba, uncertainty and prohibition in Islamic 
finance, gamble and prohibition in Islamic finance 

 

3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategies Management 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการกลยุทธ์การตลาด  การจัด
องค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ระดับ
องค์การ การวางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช้สวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ์ (TOWS Matrix) เพสต์ (PEST) 
โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด การวางแผนงบประมาณทางการตลาด และแผนฉุกเฉินทางการตลาด  

 Definition and importance of marketing strategies management, 
organizing by marketing strategies management, strategic planning, 
organization strageic, bussiness strategy, marketing strategy planning, swot 
analysis, tows matrix, pest analysis, five forces model, stp analysis and 
marketing mix strategies, marketing budget planning and marketing 
emergency planniing 
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3126211 พฤติกรรมองค์การ 
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ 
การตัดสินใจ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐาน
กลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร 
         Individual differentiation analysis, learning, perception, motivation, 
decision-making, individual behaviors, interaction group, group norm, conflict 
management, leadership style  and communications 

  

3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์กับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดองค์การ 
การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปัญหาและข้อจํากัดในการทําธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า นโยบายภาษีต่างๆ และ
กฏระเบียบระหว่างประเทศ 

Concepts and manage method of international business, globalization 
environment analysis on international business, organization management, 
marketing, finance and human resource management for international 
business, problems and constraints of business in trade tax policies and 
international regulations 

 

3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 
Conference and Exhibition Management 

3(2-2-5) 

 ประเภทและลักษณะของการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ เทคนิคการคิด
เชิงสร้างสรรค์  ขั้นตอนและกระบวนการจัดการประชุมการจัดนิทรรศการ  และงาน
แสดงสินค้า การจัดการด้านการเงิน การออกแบบและตกแต่งงาน เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงาน การให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

            Type and characteristic of conferences and exhibitions, creative 
thinking technique, procedures and processes of meeting, exhibition and fairs,  
financial management, design and decoration, technology and equipment 
used in the event, services and facilities for the exhibitors 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

3126321 การบริหารโครงการ 
Project  Management 

3(3-0-6) 

 แนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การออกแบบ
โครงการ การจัดองค์กรของโครงการ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ การจัดสรร
ทรัพยากรในการทํางาน การนําโครงการไปปฏิบัติ การเขียนโครงการ และกรณีศึกษา
ต่าง ๆ 

Project management concept, project management process, desing 
project, organization of the project, techniques used in project management,  
allocate resources to work, project implementation, writing projects and case 
studies 

   

3126322 การจัดการความรู้ 
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู้ ระดับของความรู้ แหล่ง
ความรู้ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้าง
และแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องมือในการพัฒนาจัดการความรู้ และกรณีศึกษาการ
จัดการความรู้ในภาคธุรกิจ 

Definition and importance of knowledge management, level of 
knowledge, resources, steps to Knowledge Management, strategic knowledge 
management, process of creating and sharing knowledge, development tools 
for knowledge management and case study of knowledge management in 
the corporate sector 

  

3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม* 
Islamic Business Management   

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในอิสลาม รูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจและหน้าที่การจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ระบบซากาต จริยธรรมและตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ         

The principles and concepts in Islamic business, operations pattern of 
business and management function on production management, marketing, 
finance, human resources management, zakat system, ethics and case studies 
in Thailand and overseas 
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3126326 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 
Training and Personnel Development 

3(3-0-6) 

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  การ
พัฒนาและการฝึกอบรม  ความจําเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนา
และฝึกอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้ ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม และปัญหาในการพัฒนาและการ
ฝึกอบรม 

Roles and responsibilities of human resource officer, development 
and training, development and training need, development and training 
planning, group norms, norms changing, purpose of training setting, training 
program, technical training, personnel development evaluation and problems 
in the development and training 

   

3126328 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
Negotiation Techniques 

3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักการ และเทคนิคของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผน
การเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ การเลือกใช้กลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ในการ
เจรจาต่อรอง ทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือการเจรจาต่อรอง ปัญหาและอุปสรรคใน
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ วิธีการในการแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

Concepts, principles and negotiation techniques in business, 
systematic negotiation planning, strategic selection, strategic assessment in 
the negotiations, communication skills for the effective negotiation, 
problems and obstacles to business negotiation, and problems solving and 
avoid obstacles  

  

3126329 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
Tourism Business Management 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ รูปแบบของธุรกิจเชิงในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรม 
การจัดการการตลาดธุรกิจนําเที่ยว การจัดการคุณภาพในธุรกิจการท่องเที่ยว การฝึก
ปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ 

Significant of tourism business management including environmental 
and cultural factors and their impact both in positive and negative way, the 
tourism business model in tourism industry framework, marketing 
management strategy, tourism accommodation, tourist guide business and 
quality control for tourism industry, simulation study and field trip 
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3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 
Business Plan 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและทบทวนแนวคิดในการดําเนินธุรกิจให้มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
หลักการการเขียนแผนธุรกิจ และการนําเสนอแผนธุรกิจ 

Importance and process in writing a business plan, tools for planning 
and concept reviews in business operation and it’s operation system, 
principles of a business plan and business plan presentation 

  

3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
Software Package for Business 

3(2-2-5) 

           การประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ และโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง  
โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล  ระบบขายหน้าร้าน  ระบบขาย จอง และคอมมิชชัน 
การนําระบบประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจ  การสร้างรายงาน และการสํารองข้อมูล
ทางธุรกิจ 
           Apply software package for business software package and specific 
usage, accounting computer software, inventory management software, 
personnel management software, selling booking and commission 
management software, apply software package for using in business, report 
creation and storing data for business 

  

3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ความหมาย บทบาท ของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ การจัดซื้อ การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง ระบบสารสนเทศ การจัดการลีน การจัดการเวลานํา
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การใช้ผู้บริการภายนอกเพ่ือการแข่งขันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โซ่อุปทาน  

 Scopes, meanings, roles of logistics and supply chain management, 
activities and processes, procurement, customer service, inventory 
management, warehousing, transportation, information system, lean 
management, strategic lead time management, logistics outsourcing 
competitive strategies, green logistics and supply chain, logistics and supply 
chain performance improvement, e-logistics and e-supply chain 
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 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               9 หน่วยกิต 
   

3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาการจัดการ 
Management Cooperative Education Preparation   

3(270 ชั่วโมง) 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือ
นําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางาน
เป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ 

Principle, concept, cooperative education process and related 
regulations, technique of job application, basic knowledge for working in the 
workplace in accordance with occupational standard, personality 
development, English, information and communication technology,  human 
relation, teamwork, quality management system in the workplace, report 
writing, academic presentation technique and practice 

 

3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 
Management Cooperative Education 

6(600 ชั่วโมง) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
                                            การจัดการ 
Pre-requisite            : 3123437 Management Cooperative Education   
                                            Preparation 

 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยการปฏิบัติงานและการทํา
รายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 

Business Cooperative Education Preparation is prerequisite with grade 
level of D higher up, practice in the organization under the supervision of 
administrators and advisors with at least 600 hours or 16 weeks of actual, 
practice 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปน็อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

3126335 ธุรกิจจ าลอง* 
Dummy Business 

3(2-2-5) 

 การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ  กระบวนการบริหารธุรกิจ แผนธุรกิจและ
แผนการตลาด การฝึกปฏิบัติการจัดตั ้งองค์กรธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด การนําเสนอแผนธุรกิจและแผนการตลาดไปสู่การปฏิบัติจริง  

The establishment of business enterprises, process management, 
business plan and marketing plan, practice of organizing business, writing a 
business plan and marketing plan, presentation business plan and 
marketing plan into practice 

  

3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ   
Field Experience in Management 

3(270 ชัว่โมง) 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
                                            การจัดการ 
Pre-requisite           : 3123437 Management Cooperative Education  
                                           Preparation 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนํา
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
การวางแผน การควบคุม และการติดตามผลการจัดฝึกประสบการณ์  

Professional internship especially in banking and financial field 
at government departments, state enterprises or private businesses, 
under the supervision of the supervisors, implementing theoretical and 
practical knowledge in real situations, planning, controlling and evaluate 
the internship experiences by field experience or making special project 
or term paper 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
มหาวิทยาลัย ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

1) นายวชัระ ขาวสังข ์
    อาจารย ์
   3 9402 00545 21 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

2549 
2547 

15 15 15 15 15 

2) นางสาวกัลยรัตน์  
    พินิจจันทร ์

    อาจารย ์
    3 9399 00029 86 7 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

2549 
2543 

 

15 15 15 15 15 

3) นางดุษฎี  นาคเรือง 
    อาจารย์ 
    3 9599 00317 51 0 

M.B.A. (General 
Management) 
 
 
บธ.บ. (การเงิน) 

The Institute of  
International Studies 
Ramkhamhaeng 
University  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2545 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 12 

4) นายภูริชาติ  พรหมเต็ม 
    อาจารย์ 
    3 9504 00104 42 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

2547 
2540 

15 15 15 15 15 

5) นางปิยะดา มณีนลิ 
   อาจารย์ 
   5 8499 00073 63 4 

บธ.ม.  
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ยะลามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 

2554 
2542 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

1) นายวชัระ ขาวสังข ์
    อาจารย ์
    3 9402 00545 21 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

2549 
2547 

15 15 15 15 15 

2) นางสาวกัลยรัตน์  
    พินิจจันทร ์

    อาจารย ์
    3 9399 00029 86 7 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

2549 
2543 

 

15 15 15 15 15 

3) นางดุษฎี  นาคเรือง 
    อาจารย์ 
    3 9599 00317 51 0 

M.B.A. (General 
Management) 
 
 
บธ.บ. (การเงิน) 

The Institute of  
International Studies 
Ramkhamhaeng 
University  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2545 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 12 

4) นายภูริชาติ  พรหมเต็ม 
    อาจารย์ 
    3 9504 00104 42 0 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

2547 
2540 

15 15 15 15 15 

5) นางปิยะดา มณีนลิ 
   อาจารย์ 
   5 8499 00073 63 4 

บธ.ม.  
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ยะลามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 

2554 
2542 

15 15 15 15 15 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
 

1) นายณพพงศ์ ธีรวร 
    3 9506 00024 27 6 
 

Ph.D. (Business 
Administration) 

The Institute of  International 
Studies Ramkhamhaeng 
University  

2) นายเธียรชัย  พนัธ์คง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

   3 8012 00230 12 1 

บธ.ม. (ธุรกิจเกษตร)  
บธ.บ. (การตลาด)   
บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)   

มหาวิทยาลยัทักษิณ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3) นายเอกชัย โลจนาภิวัฒน ์
    3 9599 00287 51 3 

PG (D) Diploma in Hotel 
Operation Management 

Swiss Hotel Management 
School, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎี

ทางการบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
(4) มีความสามารถในการเป็นผู้นํา และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

อย่างสร้างสรรค์ 
(5) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
(6) มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัย โดยมุ่งเน้นการทํา
วิจัยทางธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือเรื่องอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือพัฒนากระบวนการและทักษะการวิจัย โดยการเขียนและ
นําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 
5-6 คน หรือตามความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาในห้อง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
3) สามารถทํางานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจได้ 
4) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
5) มีการการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 3 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 5.5  การเตรียมการ 
1. หลักสูตรกําหนดนักศึกษาได้เรียนรายวิชาสถิติธุรกิจในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
2. หลักสูตรกําหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้กับนักศึกษา 

  3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน
กระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 

  4. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา ติดตามการทํางานของศึกษาและ
จดบันทึกการให้คําปรึกษา 

  5. นักศึกษานําเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 
          5.6 กระบวนการประเมินผล 

      ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนําเสนองานวิจัย และเข้า
สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1. จิตอาสา และมีจิตสํานึก  
   สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มทํา   
   กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา   
   ตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 อย่างน้อยปีละ 1   
   กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ  
    มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปี   
    ที่ 3 โดยให้คณะกรรมการใน  
    หลักสูตรประเมิน 

2. ด้านบุคลิกภาพ 1. กําหนดให้การแต่งกายตามระเบียบที่
ถูกต้อง 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมบุคลิกภาพ 

1. คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

2. การประเมินผลการเข้าเรียนโดย
อาจารย์ผู้สอน 

3. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

3. ภาวะผู้นําและการทํางาน   
    เป็นทีม 

1.  สอดแทรกในการสอนรายวิชาโดยให้  
    นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการ   
    นําเสนอ และการอภิปราย 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านภาวะผู้นําและ  
    การทํางานเป็นทีม 

1. การประเมินผลจากการทํางาน   
   กลุ่ม และการนําเสนอของ   
   นักศึกษา 

4. การมีวินัยในตนเองและมี
ความรับผิดชอบ 

1.  มีการกําหนดกฎ กติกา ที่จะสร้าง  
 วินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ  

1. โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 

5. มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้การจัดการ
องค์การมีความทันสมัย 

1. ได้กําหนดรายวิชาทางคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษาทุกคน 

1. การประเมินผลการเรียนโดย
อาจารย์ผู้สอน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ
เรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทนและสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและ
จิตสํานึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่นมี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่ม
เพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันและ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิด เห็ นของผู้ อ่ืน  และมี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2)  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ บ บ วิ ภ า ษ วิ ธี     
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive Action 
Learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา  
    (Case Study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนา 
    การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

และการมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน

กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา  
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ และ
การประยุกต์ความรู้ 

3) มี ค ว า ม รู้ แ ล ะค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ง การบรรยายร่วมกับการ
อภิ ป ร า ย  ก า รค้ น คว้ า  ก รณี ศึ กษ า 
ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
         

          2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้  

 

1) การสอนที่ เน้นให้ผู้ เ รี ยนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนที่ ห ลากหลาย  เช่ น  กา ร
อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา 
การโต้วาที การจัดทําโครงการ 
และการใช้เกม เป็นต้น  

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา  การศึ กษาค้นคว้ า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
วิจารณ์  เช่น  รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร
สัมมนา 
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          2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้ง
ในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน 
และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1) กลยุ ท ธ์ ก า ร สอนที่ เ น้ น ก า รมี
ปฏิสั มพันธ์ ระหว่ า งผู้ เ รี ยนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทํางานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นํา
และผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้
มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถใน
การทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้ เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์

3) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรมและการ เข้ าร่ วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บค้ นข้ อมู ล เ พ่ือการแสว งหา
ความรู้ 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด 
การฟัง และการเขียนในกลุ่ ม
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้     
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้     
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ลื อ ก   
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
นําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และ
เนื้อหาที่นําเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง
จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การ
ทํารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ 

4)  ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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    2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
           2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองสถาบัน และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่น ใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

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

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

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

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

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใช้ เทคโน โลยีสารสนเทศ และ
ห้องสมุดเพ่ือการแสวงหาความรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ  
    ในการประยุกต์ความรู้  
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด

ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
6)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ  
    หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน   
    เนื้อหาที่ศึกษา 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถ เข้ าถึ งแหล่ ง เ รี ยนรู้ 
บูรณาการความรู้ และประยุกต์ 
ใช้ คว ามรู้ ต ามหลั กการแล ะ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โ ด ย ใ ช้ ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย 
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล  

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดเชิงบูรณาการ  

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

1)  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิ ดและการแก้ ไข
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่ ว ไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ทํ า
กรณีศึกษา การโต้วาที  การ
จัดทําโครงการและการใช้เกมส์ 
เป็นต้น 

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็ นระบบ การวิ เคราะห์
วิจารณ์  เช่น รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา 

 
 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
สถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเรียนเป็นกลุ่ม 

3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1) มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม 
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย

กึ่งอภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อย แบบ 

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

ฝึกปฏิบั ติ ด้ วยตนเองแล้ ว ให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการ
นําเสนอรายงานกลุ่ มในชั้น
เรียนและการแสดงออกถึ ง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม  
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) แสดงออกถึงความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้
เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เท ศ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

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

4) แสดงออกถึงความสามารถในการ
สื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

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

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน แบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

 
 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน     
     และสู้งาน 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 
     คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
(5) รักและภูมิใจในสถาบันท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
     สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1.2 ด้านความรู้ 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด 
     วิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 

                          เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
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 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ 
     สังคม 
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
 เหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอ 

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล    
 เพ่ือการแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชพี                    
2100103 หลกัการอ่านและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ                               
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันาการอ่านและการเขียน                  

ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

2100109 ภาษามลายูพืน้ฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100112 วิทยาการแห่งความสขุ                  
2100113 สนุทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชวีติ                   
2100118 ความจริงของชวีติ                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สนุทรียภาพเพื่อชวีติ                    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ด้าน 
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

2150101 สงัคมภวิตัน์                  
2150102 การจัดการทางสงัคม                  
2150103 ทกัษะชวีติและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทกัษะในการดําเนนิชวีติ                    
2150109 ชวีติและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณติศาสตร์ในชวีติประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติ                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชวีติประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชวีติประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชวีติ                   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
       3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองสถาบัน และสังคม 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 

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 
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       3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี       
                       สารสนเทศ 

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

  เหมาะสม 
 

 



68 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ3 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 

กลุ่มวชิาแกน 
3120201 กฎหมายธรุกิจ                        O  
3120302 สถิติธุรกิจ                         
3122101 การบัญชีขัน้ต้น 1                         
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ                       O  
3123302 การเงินธุรกิจ                         
3124101 หลักการตลาด                         
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ                         
3126202 การจัดการการดําเนนิงาน                         
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                         
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ                         
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ                            O   O      
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

  ข้อ 
4 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
3126204  จริยธรรมทางธุรกิจ                         
3126205  การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง                         
3126206  ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม                         
3126207  การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ  
              บริหารธุรกิจ 

                        

3126208  การจัดการนวัตกรรม                         
3126209  การจัดการสมัยใหม่                         
3126316  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ                         
3126317  หลักและนโยบายการลงทุน                         
3126318  การจัดการธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส ์                         
3126319  การวิจัยทางธุรกิจ                         

3126320  การจัดการเชิงกลยุทธ์                         
3126429  สัมมนาการจัดการ                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

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 

กลุมวชิาเอกเลือก 
3122320 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   O O O   O O O   O O O  O O O  O  O  O 
3123212 การเงินอิสลาม O  O O O  O O O O  O  O O O O O  O  O O O 
3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด             O            

3126211  พฤติกรรมองค์การ   O O O   O O O  O O O O O O O  O O  O O 
3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   O O O  O O O O   O O O O O O  O O  O O 
3126214  การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัด  
              นิทรรศการ    O O   O O O  O O O  O O O  O O O O  

3126321  การบริหารโครงการ   O O O   O O O   O   O O O  O  O O O 
3126322  การจัดการความรู ้   O O O   O O O  O O O O O O O  O  O O O 
3126323  การจัดการธุรกิจอิสลาม   O O O    O O  O O O O O O O   O O O  
3126326  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล    O  O O O  O  O O O O O O O  O   O O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
4 

ข้อ
5 

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 

3126328  เทคนิคการเจรจาต่อรอง   O O O  O O O O  O   O O  O O O O  O O 
3126329  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   O O O  O O O O   O O  O O O  O O  O O 
3126431  การเขียนแผนธุรกิจ   O O O O O   O O O O   O O O  O   O O 
3132206  โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ   O O O  O O  O  O  O O O  O O O O   O 
3133203  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   O O O  O O O O   O O  O O O  O O  O O 
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3126432 เตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพและ 
             เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ   O  O O   O O O   O    O O    O  

3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ   O  O O   O O O  O O O   O O    O  
3126434 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ O  O  O O  O O O O  O O O O O O   O  O O 
3126335  ธุรกิจจําลอง    O O O O O   O O O O   O O O  O   O O 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการสอนของหลักสูตร 

(2) ทบทวนจากแนวทางการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์จะต้องช่วยพิจารณาว่า
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านหรือไม่ 
 (2) ตรวจสอบจากแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ตรวจสอบจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 (1) ประเมินการได้งานทําทีต่รงและสัมพันธ์กับสาขา 
 (2) ประเมินจากแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(3) ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา     
มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.2.5  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.7  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
2.2.8  การสนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจํานวน 
5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทํา นอกจากนั้น  ยังติดตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจํานวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและแจ้งผลการสํารวจ
ให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จาก
ระดับ 5) 

3. นักศึกษา 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ให้ความสําคัญกับการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษา การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาใน
การคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก  

  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสู่การ

ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการในการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 
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          3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

          การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษา 

          การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  

          การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคําปรึกษาได้ 

     3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตร 

เ พ่ือนําเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
 

4. อาจารย ์
หลักสูตรให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ

อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
          มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
   4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จําเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจําทุก
ปี เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือกําหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสําหรับการสอน
ในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

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

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
นั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

     การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกําหนดให้สอดคล้องกับ การ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทํา
หน้าที่บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ําปริญญาตรี หรือมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านงานสาร
บรรณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับ
การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปี
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือใช้ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร 
    6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ

ที ่
อาคารสถานที ่ จ านวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

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

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

- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 

 

 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
                    1) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่ 

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

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 
44 เครื่อง 
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  6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website 
http://aritc.yru.ac.th 
 6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
 1.1 ต ารา/หนังสือ 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน       537 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน     9,502  ชื่อเรื่อง 
  รวม   10,039 ชื่อเรื่อง 
 1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน         - ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน      148 ชื่อเรื่อง 
  รวม      148 ชื่อเรื่อง 
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                       1.3 วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษ จํานวน       -  ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จํานวน      169 ชื่อเรื่อง 
    รวม           169 ชื่อเรื่อง 
            

6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                   ฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพื่อการค้นคว้ามีจํานวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล Online 
จํานวน 12 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

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

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

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

1. ProQuest Dissertations    
    & Theses Global 
2. Thailis 

 

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

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพ่ือทําการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้
ประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์ตํารา หนังสือทางวิชาการ วารสารต่างๆ จาก
องค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

         6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
              บุคลากรของสํานักหอสมุดจะทําหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้าน
ตําราและสื่อต่างๆ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 

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

× × × × × 

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

 × × × × 

(8)  คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

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

× × × × × 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 
 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1/5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
   1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ ก่อนการ
สอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 
   1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 

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

4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป ี
        (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

        (มคอ.7) 
                         (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  

         อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้  

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1. ชือ่หลักสูตร 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

1. ชือ่หลักสูตร 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

คงเดิม 

2. ชือ่ปริญญา  
    ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
                Bachelor of Business Administration  
                (Management) 
    ชื่อย่อ    บธ.บ. (การจัดการ) 
                B.B.A.  (Management) 

2. ชือ่ปริญญา  
    ชื่อเต็ม    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
                 Bachelor of Business Administration  
                 (Management) 
    ชื่อย่อ     บธ.บ. (การจัดการ) 
                 B.B.A.  (Management) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    สร้างความรู้ เสริมปัญญา มี จิตอาสา ภาวะผู้ นํา เน้น
คุณธรรม นําท้องถิ่นสู่สากล 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    สร้างความรู้ เสริมปัญญา มีจิตอาสา ภาวะผู้นําเด่น เน้น
คุณธรรม นําท้องถิ่นสู่สากล 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่สนองความต้องการของ
ท้องถิ่น สังคม ตลาดแรงงาน  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการ ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาครัฐ ตลอดจนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 
    4. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาตอ่ในระดับสูงขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่สนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการ ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาครัฐ ตลอดจนนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่
ดีในการปฏิบัติงาน 
    4. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษา 
ต่อในระดับสูงขึ้น 

ปรับปรุง 
ข้อ 1 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน  39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกวา่ 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกวา่ 51 หน่วยกิต  
เฉพาะด้านบังคับ  30 หน่วยกิต เฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต  
เฉพาะด้านเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต เฉพาะด้านเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต  
วิชาพื้นฐานวชิาชพีและวิชาชพี  9 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวชิาชพีและวิชาชพี  9 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
8. รายวิชา 8. รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

บังคับเรยีน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต บังคับเรยีน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2(1-2-3)  
2100102 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขยีน  2(1-2-3) 2100102 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขยีน 2(1-2-3)  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3) 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3)  

2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร  2(1-2-3)  
100108 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3) 2100108 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3)  

   *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1  2(1-2-3)  
   *2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชพี 2(1-2-3)  

     หมายเหตุ  *หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้อง
เรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ปรับปรุง 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  2(2-0-4)  
2100105 การพัฒนาทกัษะการพูดและการอ่าน

ภาษาอังกฤษ  
2(1-2-3) 2100105 การพัฒนาทกัษะการพูดและการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3)  

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน  

2(1-2-3) 2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน  

2(1-2-3)  

2100109 ภาษามลายพูื้นฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายพูื้นฐาน 2(1-2-3)  
2100110 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร  2(1-2-3)  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3)  

   2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 2(1-2-3)  
กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

2100112 วิทยาการแห่งความสขุ  2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแห่งความสขุ 2(1-2-3)  
2100113 สุนทรียวิจักขณ์  2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4)  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2(1-2-3)  

   2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4)  

   2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4)  

   2100120 สุนทรียภาพเพิอ่ชีวิต 2(1-2-3)  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

2150101 สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4)  
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4)  

   2150108 ทักษะในการดาํเนินชีวิต  2(1-2-3)  

   2150109 ชีวิตและวฒันธรรมไทย 2(1-2-3)  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  
4100102 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 4100102 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจําวัน 
2(1-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

  

2(1-2-3)  

   4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  

   4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 2(1-2-3)  
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 33 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3150102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  
3152102 การบัญชขีั้นต้น 1 3(3-0-6) 3122101 การบัญชขีั้นต้น 1 3(2-2-5)  
3153201 การภาษอีากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)  
3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)  
3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6)  
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)  
3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 3126202 การจัดการการดาํเนินงาน  3(3-0-6)  
3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  
3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่อ

งานธุรกิจ 
3(2-2-5) 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ต

เพื่องานธุรกิจ 
3(2-2-5)  

3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)     
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6)     
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)     
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต  
วิชาเอกบังคับ บังคับเรยีน 30 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ บังคับเรยีน 36 หน่วยกิต ปรับปรุง 
   3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
3156207 การพัฒนาองค์การ  

 
3(3-0-6) 3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ

เปล่ียนแปลง 
3(3-0-6)  

3156208 ภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0-6) 3126206 ภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทีม 3(3-0-6)  
3156209 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
3(3-0-6) 3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
3(2-2-5)  

   3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)  
3156210 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 3126209 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

   3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5)  

   3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6)  

   3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  

3156322 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)  

3156319 การจัดการเชิงกลยทุธ ์ 3(3-0-6) 3126320 การจัดการเชิงกลยทุธ ์ 3(3-0-6)  

3156435 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 3126429 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5)  

3156213 ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 3(3-0-6)     

3156320 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)     

3156318 การจัดการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)     
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วิชาเอกเลอืก บังคับเรยีน 15 หน่วยกิต วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3156105 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)     
3154102 พฤตกิรรมองค์การ 3(3-0-6) 3126211 พฤตกิรรมองค์การ 3(3-0-6)  
3156211 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)     

   3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
3156103 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ 
3(3-0-6) 3126214 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ 
3(2-2-5)  

3156213 การวางแผนและนโยบายทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์   

3(3-0-6)     

   3126321 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)  
3156334 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 3126322 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)  
3156331 หลักการประกอบธุรกิจในอิสลาม 3(3-0-6) 3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม 3(3-0-6)  
3156325 การจัดการงานสํานักงาน 3(3-0-6)     
3156326 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)     
3156327 การฝกึอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6) 3126326 การฝกึอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6)  
3156328 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)     
3156330 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 3126328 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)  
3156443 การพัฒนาประสิทธภิาพในการทํางาน 3(3-0-6)     
3156324 ธุรกิจจําลอง 3(2-2-5) 3126335 ธุรกิจจําลอง 3(2-2-5)  

   3126329 การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว 3(2-2-5)  
   3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5)  
   3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ  3(2-2-5)  

   3133203 การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 3(3-0-6)  
3154112 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)     

   3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)  
   3122320 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)  
   3123212 การเงินอิสลาม 3(3-0-6)  

3156104 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)     
3156212 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6)     
3156214 หลักการจัดการโลจิสตกิส ์ 3(3-0-6)     
3156215 การจัดการการขนส่ง 3(3-0-6)     
3156216 การจัดการการกระจายสินค้า 3(3-0-6)     
3156217 การจัดการบริการเพื่อโลจิสติกส ์ 3(3-0-6)     
3156323 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)     
3156329 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)     
3156332 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)     
3156333 การจัดการโรงแรม 3(3-0-6)     
3156437 นวัตกรรมทางการจัดการ 3(3-0-6)     
3156438 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0-6)     
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3156439 การจัดการการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6)     
3156440 การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ 3(3-0-6)     
3156441 การบริหารค่าตอบแทน   3(3-0-6)     
3156442 การสรรหาและการคัดเลอืก              3(3-0-6)     
3157201 หลักการมัคคุเทศก ์          3(3-0-6)     
3157202 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6)     
3157203 การจัดการการท่องเที่ยว         3(3-0-6)     
3157204 การพัฒนาการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6)     
3157305 การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  3(3-0-6)     
3154102 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)     
3154104 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)     
3154322 การจัดการการจัดจําหน่าย 3(3-0-6)     
3154324 ศิลปะการขาย   3(3-0-6)     
3154325 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)     
3154328 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 3(3-0-6)     
3154336 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)     
3162204 ขั้นตอนวิธแีละโครงสร้างขอ้มูล 3(3-0-6)     
3162205 เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 3(2-2-5)     
3162203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)     
3162306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)     
3162307 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5)     
3162308 การสื่อสารขอ้มูลธุรกิจและเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์  
3(2-2-5)     

3162309 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ   

3(2-2-5)     

3152203 การบัญชขีั้นต้น 2 3(3-0-6)     
กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรยีน 9 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ บังคับเรยีน 9 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ   3(2-2-5) 3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ

เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ 
2(270 ชม.)  

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ  6(600) 3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600 ชม.)  
3154444 การฝกึประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ  3(300) 3126434 การฝกึประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ  3(270 ชม.)  

   3126335 ธุรกิจจําลอง 3(2-2-5)  
3150409 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5)     
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
       ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่กําหนดให้ เ รียนโดยไม่ นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเ ร็จ
การศึกษาของหลักสูตรน้ี 

         

       ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวชิา
ที่กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา
ของหลกัสูตรน้ี 
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9. ค าอธิบายรายวิชา 9. ค าอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
         บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต          บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 Thai for Communication   Thai for Communication  
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 Speaking and Writing Skills Development  Speaking and Writing Skills Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้

พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครง
เร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทกัษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูด
และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครง
เร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 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 
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2100104 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและ

พัฒนาการเรยีนรู ้
 

2(1-2-3) 
2100104 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและ

พัฒนาการเรยีนรู ้
 

2(1-2-3) 
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 English for Communication and Learning 
Development 

 English for Communication and Learning 
Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้
เคร่ืองมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เคร่ืองมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Developmentof 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 the 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 communicative 
development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) เปล่ียนชื่อ
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Malay for Communication   Melayu for Communication  
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการทักทาย การถามทุกข์สุข การ
ขอบคุณ การแนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การ
ขอบคุณ การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด 

Use of  Melayu for communication in daily life, 
conversation in daily life  such as greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and speaking skills 
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2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและ

พัฒนาการเรยีนรู ้
 

2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและ

พัฒนาการเรยีนรู ้
 

2(1-2-3) 
เปล่ียนชื่อ
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Malay for Communication and Learning 
Development 

   Melayu for Communication and Learning 
Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา     การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

Development of Melayu in listening, speaking, 
reading and writing skills in daily life , practice of reading 
aloud in Melayu correctly; practice of Melayu 
conversations in different situations ; self-introduction, 
greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 

   2100115 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  2(1-2-3) วิชาใหม่ 
    English for Communication 1  
 ไม่มี  การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice 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 
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   2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 ไมมี่   Thai for Careers  
   การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 

การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจําวัน 

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 

         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต          เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 

   Principles of Reading and Writing Thai Words   Principles of Reading and Writing Thai Words 
  หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัย

ที่ทําให้การอ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการ
เขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคําไทย  ศึกษา
ปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

Principles of reading and writing Thai words, 
study of factors which affect to misreading and incorrect 
writing, collecting, analyzing and comparing the words 
that are usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and promoting 
the correct reading and writing Thai words 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอา่น
ภาษาองักฤษ 

 
2(1-2-3) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอา่น
ภาษาองักฤษ 

 
2(1-2-3) 

คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Development of speaking and reading skills 
in English 

   Development of speaking and reading skills 
in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองาน
หน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองาน
หน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading 
skills in English , practice of speaking both individual and 
groups,  efficient class presentation and reading practice; 
reading for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
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2100106 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 

การเขยีน  
 
2(1-2-3) 

2100106 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
การเขยีน  

 
2(1-2-3) 

คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 English for Reading and Writing Development  English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความ

งานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

พัฒนาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความ
งานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

 Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc. 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Malay   Basic Melayu  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค

พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษา
มลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ให้
ใช้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษา
มลายูฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Chinese for Communication   Chinese for Communication  
  การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การ
แนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด สําหรับ
การสื่อสารที่จําเป็นในการใช้ภาษาจีน 

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การ
แนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพดู ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Use of Chinese for communication in daily life, 
daily conversations such as greeting, introduction, etc. 
with an emphasis on listening and speaking skills and be 
able to apply in communicating with native speakers 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Arabic   Basic Arabic  
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึก

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเร่ืองทั่วๆ ไป ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเร่ืองทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้

Arabic alphabets, word and sentence formation 
processes, practice of listening, speaking, reading and 
writing skills to understand generality in daily life and be 
able to apply in communicating with native speakers 
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   2100116 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 ไม่มี   English for Communication 2   
   การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ 

โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึง
กา รฝึ กทั กษะการ คิดวิ เ ค ราะห์ แก้ ปัญหาและตั ดสิน ใจ ใน
ชีวิตประจําวัน 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 

 

    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Happiness Study   Happiness Study  
  ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การ

มองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การ
มองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, 
being optimistic , self -appreciated and also other 
surroundings,  multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, 
social regulations, and agreement for peaceful coexisting 
in society 

2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Aesthetics Approach   Aesthetics Approach  
  ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Information for Life Long Learning    Information for Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results by 
using standard forms and steps 

   2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) วิชาใหม่ 
    Truth of Life   
 ไม่มี  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลก

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู
จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 

 

   2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) วิชาใหม่ 
 ไม่มี   Self Development   
    หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรม

ของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 
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   2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 ไม่มี   Aesthetics for Life   
   ความหมายของสุนท รียศาสต ร์ เชิ งความ คิดกับ

สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การรําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซ้ึง เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 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 

 

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Socialization   Socialization  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairsy 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Social Management   Social Management  
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่

กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity leading to natural 
resources management and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate 
technology for living in local community   
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Life Skills and Public Conscious Mind    Life Skills and Public Mind 
ความหมายและความสํา คัญของทักษะชีวิต รวมถึ ง

องค์ประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์  ทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และ
การสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์
อย่างสันติ 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิต โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันต ิ
           Meanings and importance of life skill including 
important elements of life skill; globalization, thinking 
skills, decision making, creative thinking, positive thinking, 
analytical thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress 
management; emphasis on public mindedness and 
public consciousness in order to be peaceful coexistence 

   2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) วิชาใหม่ 
 ไม่มี   Skills for Life   
   ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตใน

สังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress relief 

 

   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
    Life and Thai Culture   
 ไม่มี  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม

ไทย ความสํ า คัญของมนุษยสัมพันธ์  ธรรมชาติของมนุษ ย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่ าง บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่ อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

 Mathematics in Daily Life   Mathematics in Daily Life  
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์

การเงินเกี่ยวกับดอกเบ้ีย การเช่าซ้ือ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบ้ีย การเช่าซ้ือ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

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

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Science for the Quality of Life Development    Science for the Quality of Life Development 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude; importance and impact of science, 
technology and environment; health promotion for life 
quality development 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษาไทย
ค ง เ ดิ ม
เ พิ่ ม เ ติ ม
คําอธิบาย
ร า ย วิ ช า
ภาษา 
อังกฤษ 

   Information Technology in Daily Life    Information Technology in Daily Life 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันการประยุกต์ใช้คลัง
ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ความรู้ เ บ้ืองต้น เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 ไม่มี  4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
    Science in Daily Life   
   พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า  การผลิต

กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการ
ทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 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 
using in daily life;using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production managementwith 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 

 ไม่มี  4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) วิชาใหม่ 
      Sports for the Quality of Life Development  
   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนําทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นํา 

 Rules, regulations, etiquette , form and methods 
of sports competition; principles and how to choose 
sports for its individual potential; conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits to body, emotion and 
society; injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality with sports 
and traditional games; personality development 
promoting leadership 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 39 หน่วยกิต     กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 33 หน่วยกิต  
3150102 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) 3120201 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) ปรับปรุง

ชื่อวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม หน้ี สัญญา และละเมิดทรัพย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายว่าด้วยเอกเทศ
สัญญาที่สําคัญ เช่น ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน เช่าซ้ือ คํ้าประกัน จํานอง 
จํานําและตั๋วเงิน เป็นต้น 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหนา
ที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุน
สวนสามัญ    ห้างหุ้นสวนสามัญนิติบุคคล ห้างหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล 
นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก ซ้ือขาย เช่าทรัพย เ่ชา
ซ้ือ จ้างแรงงาน คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า 
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และ พระราชบัญญั ติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 

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 

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Business Statistics   Business Statistics  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ได้แก่ การเก็บรวบรวม การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การ
พยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ 
การรวบรวมและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ 
การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  
ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อ
พยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี 
และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
   Meaning, scope, importance of statistics, 

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

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

   
 

3152102 การบัญชีขั้นต้น 1 3(3-0-6) 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Accounting 1   Accounting 1  
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี 
ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบ
ทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับ
กิจการซ้ือขายสินค้าและกิจการให้บริการ 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภททั่วไปการจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี 
กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการซ้ือ
ขายสินค้า 

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

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Business Taxation   Business Taxation  
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง 

ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ
อากรแสตมป์ 

           หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากร
แสตมป์ 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 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับปรุง

คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Business Finance   Business Finance  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3152102 การบัญชีขั้นต้น 1  วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น : 3122101 การบัญชขีั้นต้น1  

Pre-requisite           : 3122101 Accounting1 
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน

ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้น
ให้เข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมา
เพื่อใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเงินการพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน  ค่าของ
ทุน และนโยบายเงินปันผล 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน
ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้น
ให้เข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน
มาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน 

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

3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Principle of Marketing   Principle of Marketing  
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็น

กิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหน่ึง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา 
แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย 
แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของตลาด
และส่วนประสมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด 

ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทาง
การศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ 
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ 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 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับปรุง

คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Principle of Business Management  Principle of Business Management 
รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐาน

ทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการ
จัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการบริหาร
การตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 

หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึง
ศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต 
การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ 

 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, organiza-tion 
administration, human resource administration, 
organization behavior, application of sufficiency economy 
on business administration and ethics of business 

3156106 การจัดการการผลิตและการด าเนนิงาน 3(3-0-6) 3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) ปรับปรุง
ชื่อวิชา

คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Production and Operations Management  Operations Management 
เคร่ืองมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการผลิตสินค้า

และบริการ การวางแผนและออกแบบทําเลที่ตั้ง กําลังการผลิตและ
การบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิตและการบริการ การควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและการ
บริการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ตั้ง การ
ออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน 
การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และ
ระบบคลังสินค้า เคร่ืองมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิต
สินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

Meaning, significance, concept, location, design 
and process layout, forecasting, planning, quality 
management, maintenance, inventory management, 
warehouse system, equipment and techniques, basic 
knowledge of computer program for management and 
implementation, strategy of production and service and 
the logistics management and supply chain 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) ปรับปรุง

คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Human Resource Management  Human Resource Management 
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา  
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่  การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา 
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุ รกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

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

3159109 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือธุรกิจ  3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Economics for business   Economics for business  
          การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้

ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักร
ธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้าน
ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และ
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

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

3162102 โปรแกรมส าเร็จรูปและอนิเตอรเ์นต็เพ่ือ
งานธุรกิจ 

 
3(2-2-5) 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอนิเทอร์เนต็เพ่ือ
งานธุรกิจ 

 
3(2-2-5) 

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Software Package and Internet services for 
Business 

 Application software and Internet services 
for Business 

         ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บกา รประ ยุกต์ ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในงานธุรกิจด้านการใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร 
โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และศึกษาความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์บน
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ 
            
 

           การพิมพ์ เอกสารภาษาไทยและภาษาอั งกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการงาน
เอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูปบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
               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 

 
  

 

3162101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 
 Management Information System for 

Business 
 ไม่มี   

ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจ  เทคโนโลยีสาร สนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสํานักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสาร สนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในด้านการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการธุรกิจ 

    

3150101 คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)    ปรับออก 
 Mathematics for Business   ไม่มี   

คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทาง
อุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้นและ
โปรแกรมเชิงเส้น ลําดับและอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน 

    

3150103 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6)    ปรับออก 
 Business English 1   ไม่มี   

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน คําศัพท์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน งาน
บุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลําดับงานและการนัดหมาย 
การติดต่อทั่วไป การสื่อสารภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม การ
สั่งซ้ือ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
    กลุม่วิชาเฉพาะด้าน        ไม่นอ้ยกว่า      45        หนว่ยกติ 
       วชิาเอกบังคับ            บังคับเรยีน      30       หน่วยกติ 

   กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน        ไม่นอ้ยกว่า      51        หนว่ยกติ 
         วิชาเอกบังคับ         บังคบัเรียน      36       หน่วยกติ 

 

3150307  จริยธรรมทางธุรกิจ                                3(3-0-6) 
            Business Ethics      

3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ                                3(3-0-6) 
            Business Ethics      

ปรับปรุง
จากเอก
เลือกเป็น
เอกบังคับ 
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่ม
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

              ศึกษาแนวคิด บทบาทของจริยธรรมรวมทั้งวิธีการสร้าง 
จริยธรรมในองค์กรภาครัฐและเอกชน การสร้างจริยธรรมการบริหาร 
ของผู้บริหารการเสริมสร้างจริยธรรมการทํางานของสมาชิกใน
องค์การการสร้างจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ
ลักษณะธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล การศึกษากรณีตัวอย่างด้าน
จริยธรรมการบริหารงาน 

แนวคิด บทบาทของจริยธรรมรวมทั้งวิธีการสร้าง
จริยธรรมในองค์กรภาครัฐและเอกชน การสร้างจริยธรรมการบริหาร
ของผู้บริหารการเสริมสร้างจริยธรรมการทํางานของสมาชิกใน
องค์การการสร้างจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ
ลักษณะธรรมรัฐและบรรษัทภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม
อิสลามกับกระบวนการทางธุรกิจ การศึกษากรณีตัวอย่างด้าน
จริยธรรมในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอิสลาม 

Concepts and role of ethics.Ethical creation in 
government sectors and private sectors. The business 
ethiccreation in administration officer. Work ethic creation 
in officers. Business ethics creation in stakeholders. Good 
governance and Corporate Governance.The relationship 
between Islam ethical and  business processes. The case 
studies; business ethics and  Islamic business ethics 

 3156303 การพัฒนาองค์การ                                3(3-0-6) 
             Organization Development 

3156207 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ                                                                       
.            เปล่ียนแปลง                                      3(3-0-6) 
             Organization Development and Change    .                 
.            Management 

ปรับปรุง
ชื่อวิชา

คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

             แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายใน
องค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเร่ืองการสร้าง
ทีมงาน เพื่อนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเลือกเคร่ืองมือ การ
กําหนดกลยุทธ์ การกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 
และการวัดประสิทธิภาพองค์การ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
การเลือกเค ร่ืองมือในการแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง และ
กระบวนการเปล่ียนแปลง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างองค์การอย่างสร้างสรรค์ 
         Environment analysis, tools selection in developing 
enterprise; strategies define for development, plan for 
development, goal define for development, goal define 
for define for development and organization performance 
measurement, change analysis, tool selection for change 
solution, change process, creative concept development, 
problem and threat for creative organization 
development 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3156208 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม               3(3-0-6) 

               Leadership and Teamwork 
                 เรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับผู้นําและภาวะผู้นํา คุณลักษณะและ
บทบาทหน้าทีข่องผู้นําที่จะมีส่วนชว่ยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน    
บทบาทของผู้นําในการทํางานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
จิตวิทยา  และเทคนิควิธีในการเป็นผู้นําและการทาํงานเป็นทีม  การ
สร้างความภูมิใจให้ทีมงาน  การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม  การแกไ้ขปญัหาและการตัดสินใจในการทํางานเป็นทีม 

3126206  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             3(3-0-6) 
              Leadership and Teamwork 

      ความหมายและรูปแบบของผู้ นําและภาวะผู้ นํ า 
คุณลักษณะและบทบาทของผู้นําในการทํางานเป็นทีม การสร้างและ
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการ
เป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจในการทํางานเป็นทีม 
                Leadership definition and format, attribute 
and role of leadership, effective teamwork creation and 
development, psychology and leadership and teamwork 
method, conflict management, problem solving and 
decision making in teamwork 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาอังก
ฤษ 

3156209 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ          
บริหารธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
Sufficiency Economy and Business Business 
Management 

3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ        
บริหารธุรกิจ                                    3(3-0-6) 
Application of Sufficiency Economy in 
Business  

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

              ศึกษาแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ   
อาทิเช่น การลงทุน  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคลการ
บริหารสํานักงาน  เป็นต้น 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักอิสลามปัจจัย กระบวนการจัดการธุรกิจการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการหน้าที่ต่างๆในองค์การ 
การตลาด  การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทาง
การเงิน การพัฒนาการเรียนรู้อาชีพควบคู่จริยธรรม การเจรจา
ดําเนินธุรกิจเพื่อความย่ังยืนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ และกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอิสลาม 

Concepts and philosophy of sufficiency 
economy. The concept of sufficiency economy on Islamic 
principle. Factors and business management process, 
applying sufficiency economy to manage organizational 
functions including marketing, production, human 
resource management, financial management, and career 
learning development in accordance with ethics, 
negotiation, operation for sustainability.Encourage the 
sufficiency economy philosophy applied in business 
management  and case studies in general economic and 
business Islamic 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ไม่ม ี 3126208        การจัดการนวัตกรรม                       3(3-0-6) 

                    Innovation Management  
เพิ่มเติม 

          ความหมายของนวัตกรรม ความสําคัญและลักษณะของ
นวัตกรรม ความท้าทายในการจัดการนวัตกรรม การพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวคิดใหม่ในการ
จัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กรณีตัวอย่างการบูรณาการการจัดการนวัตกรรม 
        Concepts of innovation management, important of 
innovation management, challenge in innovation 
management, concepts of change management of 
technology and organization in technology life cycle, 
technology innovation and competitive advantage in 
business, process of integrate technology and innovation 
to develop organizational strategy, process of product 
development to commercial 

3156210        การจัดการสมยัใหม่                       3(3-0-6) 
                    Modern Management 

3126209     การจัดการสมัยใหม่                           3(3-0-6) 
                 Modern Management 

เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมที่ มี
ผลกระทบต่อองค์การธุรกิจ วิธีการจัดการสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ การจัดการ
ความขัดแย้ง และเทคนิคอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 

       แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
องค์การธุรกิจ วิธีการจัดการสมัยใหม่ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ การจัดการความขัดแย้ง 
และเทคนิคอื่นๆ ที่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
innovation definition, important and appearamce of 
innovation, challenge in innovation management, 
development of innovation and technology, new 
concepts in innovation management, innovation 
management for small and medium sized enterprises, 
case studies integrating innovation management 

ไม่ม ี 3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
            New Venture Creation and Entrepreneurship                        
             พื้นฐาน แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและแนวคิด
การเป็นผู้ประกอบการตามหลักอิสลาม แนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การประเมินและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสําหรับธุรกิจใหม่ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  
            Concepts of Entrepreneurship and concept of 
entrepreneurship based on Islamic principles. New 
ventures concepts, creative reinforcement, Environment 
assessment and analysis for start-up business, business 
ethics, business effects to environment 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 ไม่ม ี  3126317 หลักและนโยบายการลงทุน                    3(3-0-6) 

Principle and Policy of Investment 
วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการลงทนุ การจัดหาเงินทุน 
การระดมเงินทุน การจัดการการลงทุน การจัดการความเสี่ยง 
นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทน และการตัดสินใจในการ
ลงทุน 
              Principle and policy of investment and fund 
raising investment management risk management analysis 
investment policy measuring of return on investment 
making investment decision 

ไม่ม ี 3126318   การจัดการธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์     3(2-2-5) 
              Electronic Commerce Business Management  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสําหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา
และความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ
อิสลาม  
              Introduction to electronic commerce business 
infrastructure and electronic commerce tools Electronic 
commerce business model Electronic commerce security 
problems Electronic payment Electronic and business 
management on Islamic principles    

วิชาใหม่ 

3156322  การวิจยัทางธุรกิจ                              3(3-0-6) 
              Business Research 
              ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทาง
ธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ  ปฏิบัติการวิจัย
ธุรกิจ โดยการเสนอโครงการวิจัย  กําหนดวัตถุประสงค์และตั้ง
สมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย 
 

3126319  การวิจยัทางธุรกิจ                               3(2-2-5) 
              Business Research 
               ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทาง
ธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของการ
วิจัยธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจ การเสนอโครงการวิจัย  กําหนด
วัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
                Definitions, significance and formats of 
business research, steps and methodology of business 
research, ethics of business research, implemented of 
business research;  research proposal, setting objective 
and hypothesis, collecting data, data analysis, 
interpretation, writing a research report and research 
result presentations 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 
3(3-0-6) 3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3(3-0-6) 

Strategic Management 
ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

              แนวคิดความแตกต่างของการจัดการโดยทั่วไป กับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ระดับ
บริษัท  ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติ  กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์
และการควบคุมกลยุทธ์ 

                แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประสานส่วนประกอบ
ต่างๆ  

    Fundamental and processes in strategic 
management, environment analysis, strategic formu-
lation, strategic implementation, strategic control and 
components in strategic objectives 

3156435 สัมมนาการจดัการ 
Seminar in Management   

3(2-2-5) 3126429 สัมมนาการจดัการ                         3(2-2-5) 
Seminar in Management   

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

วิ เ ค ราะห์ ปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ น ในระบบการ จัดกา ร    
แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา  กระบวนการแก้ไขปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหา ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้ประสบความสําเร็จ
และความล้มเหลวในการดําเนินงานด้านการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการ
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการ
จัดการ 

                การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการ
จัดการทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการและวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและ
กระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ การค้นคว้า
ข้อมูล และรายงานประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย 
เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมหรือกรณีศึกษา 

    Study and analyze problems in business 
management system, concepts,  process and problem 
solving of management, practice in point of view and 
decision-making process in various fields of 
management, investigate data, and report about 
interest or authorized issues in conference or case 
studies 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอกเลอืก                      ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต วิชาเอกเลอืก               ไม่นอ้ยกว่า   15   หน่วยกิต  

ไม่ม ี 3122320 การวางแผนและการควบคุม 
             ทางการเงิน                                   3(3-0-6) 
             Financial Planning and Control 
             วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3123302 การเงินธุรกิจ 
             Pre-requisite :  3123302 Business Finanace 

เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน เทคนิค
เกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกําไร ศึกษา
เคร่ืองมือต่างๆ ที่ ใช้ ในการวางแผนและการควบคุม เช่น 
พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ คอมพิวเตอร์ การ
จําลองเหตุการณ์ เคร่ืองมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 

Technic of financial planning, circulation 
predicting and profit planning, study tools in planning 
and control likely; cost behavior and variances 
analysis, computer, simulation, graphic mathematical 
tools and models 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 3123212 การเงินอิสลาม                              3(3-0-6) 
              Islamic Finance 

บทบาท และความสํา คัญของการเงินอิสลาม 
รากฐานของการเงินอิสลาม หลักชารีอะห์และกรอบมาตรฐาน
ของการเงินอิสลาม ริบา (ดอกเบ้ีย) และสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 
ประเภทของริบา ความไม่แน่นอนและข้อห้ามในการเงินอิสลาม 
การพนันและข้อห้ามทางการเงินอิสลาม 

Roles and importance of Islamic finance, 
foundation of Islamic finance, principle of Shariah and 
standard framework of Islamic finance, Riba (interest) 
and prohibition, category of Riba, uncertainty and 
prohibition in Islamic finance, gamble and prohibition 
in Islamic finance 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ไม่ม ี

 
3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด                3(3-0-6) 
             Marketing Strategies Management 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการกลยุทธ์
การตลาด  การจัดองค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด 
การวางแผนกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช้สวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ์ (TOWS 
Matrix) เพสต์ (PEST) โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) 
เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การ
วางแผนงบประมาณทางการตลาด และแผนฉุกเฉินทางการ
ตลาด  

Definition and importance of marketing 
strategies management, organizing by marketing 
strategies management, strategic planning, 
organization strageic, bussiness strategy, marketing 
strategy planning, swot analysis, tows matrix, pest 
analysis, five forces model, stp analysis and marketing 
mix strategies, marketing budget planning and 
marketing emergency planning 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี
 

3126211 พฤติกรรมองค์การ                           3(3-0-6) 
             Organizational Behavior 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การ
เรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ พฤติกรรมของปัจเจก
บุคคล ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การ
จัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร 
         Individual differentiation analysis, learning, 
perception, motivation, decision-making, individual 
behaviors, interaction group, group norm, conflict 
management, leadership style  and communications 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
ไม่มี 3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

             International Business Management 
 แนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในยุคโลกาภิวัตน์กบัการดําเนินธุรกจิ
ระหว่างประเทศ การจัดองค์การ การตลาด การเงินและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและ
ข้อจํากัดในการทําธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า นโยบายภาษี
ต่างๆ และกฏระเบียบระหว่างประเทศ 
              Concepts and manage method of 
international business, globalization environment 
analysis on international business, organization 
management, marketing, finance and human resource 
management for international business, problems and 
constraints of business in trade tax policies and 
international regulations 

วิชาใหม่ 

 3156103 การจัดการประชุมสัมมนาและ 
              การจัดนิทรรศการ                              3(3-0-6) 
              Conference and Convention Management  
             ประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ 
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ สิ่งจําเป็นพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุน
ในการดําเนินธุรกิจ  ประชุม สัมมนา  และการจัดนิทรรศการ  การ
เตรียมการและการบริหารการประชุม  สัมมนานิทรรศการ  และ
งานแสดงสินค้า  การบริหารราคา  การสร้างความพอใจให้
ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ
ต่อการพัฒนาธุ รกิ จแบบใหม่   การตลาดในธุ รกิ จการ จัด
ประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 

3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและ 
             การจัดนิทรรศการ                           3(2-2-5)                      
             Conference and Exhibition Management  

ประเภทและลักษณะของการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์  ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการประชุมการจัดนิทรรศการ และงานแสดง
สินค้าการจัดการด้านการเงิน การออกแบบและตกแต่งงาน 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน การให้บริการและการ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน  

Type and characteristic of conferences and 
exhibitions. Creative thinking technique. Procedures 
and processes of meeting. Exhibition and fairs. The 
financial management. Design and Decoration 
Technology and equipment used in the event. The 
services and facilities to the exhibitors 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
3156320  การบริหารโครงการ                             3(3-0-6) 
              Project  Management 
               แนวคิด หลักการและเทคนิค เคร่ืองมือและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
โครงการการประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและ
คุณภาพของโครงการการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการและกรณีศึกษาต่าง ๆ 

3156320 การบริหารโครงการ                         3(3-0-6) 
              Project  Management 

 แนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการ
บริหารโครงการ การออกแบบโครงการ การจัดองค์กรของ
โครงการ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ การจัดสรร
ทรัพยากรในการทํางาน การนําโครงการไปปฏิบัติ การเขียน
โครงการและกรณีศึกษาต่าง ๆ 
              Project management concept, project 
management process, desing project, organization of 
the project, techniques used in project management,  
allocate resources to work, project implementation, 
writing projects and case studies 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

3156334  การจัดการความรู้                               3(3-0-6) 
              Knowledge Management 
             ภาพรวมของการจัดความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในระดับ
องค์กร ระดับทีมงานและระดับบุคคล ความหมายและรูปแบบของ
การจัดการความรู้ แหล่งความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี 
เทคนิค และเคร่ืองมือการพัฒนาจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการ
วางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร  

3126322 การจัดการความรู้                            3(3-0-6) 
             Knowledge Management 

  ความหมายและความสําคัญของการจัดการความรู้ 
ระดับของความรู้ แหล่งความรู้ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ กล
ยุทธ์ในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยน
ความรู้ เคร่ืองมือในการพัฒนาจัดการความรู้ และกรณีศึกษาการ
จัดการความรู้ในภาคธุรกิจ 

      Definition and importance of knowledge 
management, level of knowledge, resources, steps to 
Knowledge Management, strategic knowledge 
management, process of creating and sharing 
knowledge, development tools for knowledge 
management and case study of knowledge 
management in the corporate sector 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 3126323 การจัดการธุรกิจอสิลาม                     3(3-0-6) 
             Islamic Business Management   

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใน
อิสลาม รูปแบบ การดําเนินธุรกิจ และหน้าที่การจัดการด้านการ
ผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบซา
กาต จริยธรรมและตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

The principles and concepts in Islamic 
business. Forms of business operations and 
management function on production management, 
marketing, finance, human resources management.  
Zakat system.Ethics and case studies in Thailand and 
overseas 

เพิ่มเติม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
 3156327 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล             3(3-0-6) 
              Training and Personnel Development  
             บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเ จ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม  ความ
จําเป็นในการพัฒนาและ ฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม 
บรรทัดฐานของกลุ่มที่ เ ป็นอุปสรรคต่อการทํ างานและก าร
เปล่ียนแปลงบรรทัดฐาน   การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม   การ
จัดโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมปัญหาในการพัฒนา
และการฝึกอบรม 

 3126326 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล        3(3-0-6) 
              Training and Personnel Development 

   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคล การพัฒนาและการฝึกอบรม  ความจําเป็นใน
การพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม 
บรรทัดฐานของกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิค
การฝึกอบรม  การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 
และปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

 Roles and responsibilities of human 
resource officer, development and training, 
development and training need, development and 
training planning, group norms, norms changing, 
purpose of training setting, training program, technical 
training, personal development evaluation and 
problems in the development and training 

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

3156330 เทคนคิการเจรจาตอ่รอง                          3(3-0-6) 
             Negotiation Techniques 
             แนวคิด หลักการ และเทคนิคของการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจการวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบการเลือกใช้กล
ยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง นอกจากน้ียังศึกษา
ถึงทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจและการหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาและเอาชนะหรือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ัน 

3126328  เทคนิคการเจรจาตอ่รอง                   3(3-0-6) 
              Negotiation Techniques 
             แนวคิด หลักการ และเทคนิคของการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ การวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ การ
เลือกใช้กลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ทักษะ
การติดต่อสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ปัญหาและอุปสรรคใน
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ วิธีการในการแก้ไขปัญหา และ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค 

Concepts, principles and negotiation 
techniques in business, the systematic negotiation 
planning, selection and assessment strategies in the 
negotiations and also studies the communication 
skills for the effective negotiation and study the 
problems and obstacles to business negotiation and 
how to solve problems and overcome or avoid 
obstacles 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ไม่ม ี 3126329  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว                 3(2-2-5) 

                     Tourism Business Management 
  ความสําคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยสิ่งแวความสําคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทั้งผลกระทบทางบวกและทาง
ลบ รูปแบบของธุรกิจเชิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรม 
การจัดการการตลาดธุรกิจนําเที่ยว การจัดการคุณภาพในธุรกิจ
การท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ 
               Significant of tourism business 
management including environmental and cultural 
factors and their impact both in positive and negative 
way, the tourism business model in tourism industry 
framework, marketing management strategy, tourism 
accommo-dation, tourist guide business and quality 
control for tourism industry, simulation study and 
field trip 

วิชาใหม่ 

3150409  การเขียนแผนธุรกิจ                              3(2-2-5) 
              Business Plan    
              ความสําคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือใน การวางแผน และทบทวนแนวคิดในการดําเนินธุรกิจให้
มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมถึงเข้าใจหลักการ
การเขียนแผนธุรกิจและวิธีการนําเสนอแผนธุรกิจ 

3126431  การเขียนแผนธุรกิจ                         3(2-2-5) 
              Business Plan 
               ความสําคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและทบทวนแนวคิดในการดําเนิน
ธุรกิจให้มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบหลักการการเขียนแผน
ธุรกิจ และการนําเสนอแผนธุรกิจ 
                Importance and process in writing a 
business plan, tools for planning and concept reviews 
in business operation and it’s operation system, 
principles of a business plan and business plan 
presentation 

เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
ไม่ม ี 3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ                 3(2-2-

5) 
             Software Package for Business               
             การประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ 
และโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง  โปรแกรมระบบ
บริหารงานบุคคล  ระบบขายหน้าร้าน  ระบบขาย จอง และคอม
มิชชัน การนําระบบประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจ  การสร้าง
รายงาน และการสํารองข้อมูลทางธุรกิจ 

 Apply software package for business 
software package and specific usage, accounting 
computer software, inventory management software, 
personnel management software, selling booking and 
commission management software, apply software 
package for using in business, report creation and 
storing data for business 

วิชาใหม่ 

3156318 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน           3(3-0-6) 
             Logistic and Supply Chain Management 

ความสําคัญของการไหลเวียนของข้อมูลการจัดส่ง และ
การไหลเวียนของเงินรวมทั้งศึกษาถึงความหมายความสําคัญ และ
กระบวนการในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่งโดยเร่ิมจาก
ธุรกิจต้นทางจนถึงธุรกิจปลายทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริการลูกค้าและการเพิ่มคุณค่า
ให้กับธุรกิจ 

3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 
             Logistic and Supply Chain Management 
              ขอบเขต ความหมาย บทบาท ของการจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ การ
จัดซ้ือ การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลังสินค้า การขนส่ง ระบบสารสนเทศ การจัดการลีน  การ
จัดการเวลานําเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การใช้ผู้บริการภายนอกเพื่อ
การแข่งขันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โซ่อุปทาน 
             Scopes, meanings, roles of logistics and 
supply chain management, activities and processes, 
procurement, customer service, inventory 
management, warehousing, transportation, information 
system, lean management, strategic lead time 
management, logistics outsourcing competitive 
strategies, green logistics and supply chain, logistics 
and supply chain performance improvement, e-
logistics and e-supply chain 

ปรับปรุง 
คําอธิบาย
รายวิชา 
และเพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
 3156104 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
              Environmental Management for Service   
              Business 
             อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบริการ การจัดการธุรกิจ
บริการเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
สังคม การจัดการระบบนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อธุรกิจ 

ไม่มี ปรับออก 

3156105  การประกอบการธุรกิจชุมชน                   3(3-0-6) 
              Community Business Operation 
              ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบ  และองค์ประกอบที่
ใช้ในการประกอบการธุรกิจชุมชน  ได้แก่  การจัดการ  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การตลาดการเงิน  การบัญชี  และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ  
และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปการดําเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจ  
ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีต่อชุมชน
และต่อสังคมโดยรวม  ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทของธุรกิจชุมชน  

ไม่มี ปรับออก 

3156211 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                      3(3-0-6) 
             Small Business  Management    
             การริเร่ิมจัดตั้งและดําเนินธุรกิจขนาดย่อมที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงการจัดการด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทําโครงการที่
มีความเป็นไปได้และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  การศึกษาจาก
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคใต้ 

ไม่มี ปรับออก 

3156443 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน          3(3-0-6) 
              Efficiency Development 
              ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา และอุดมการณ์ในการ
พัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ   การปรับแต่ง
บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์  ค่านิยม   
การสํารวจ   และแลกเปลี่ยนค่านิยม    ค่านิยมที่ สัมพันธ์กับการ
ทํางานวฒันธรรมในการทาํงาน  การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการ
ทํางานการสาํรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน 

ไม่มี ปรับออก 
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3156325 การจัดการงานส านักงาน                         3(3-0-6) 
             Office Management 
             ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  
บทบาทของการจัดสํานักงาน งานสารบรรณ  งานพัสดุ  การวาง
แผนผัง  และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน  การจัดสถานที่
ทํางาน  การอํานวยการพนักงานการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ    

ไม่มี ปรับออก 

3156326 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ                         3(3-0-6) 
             Human Relations in Organization 
             ศึกษาลักษณะ  แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็น
พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล คณะและองค์การ  หน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคมการตดิต่อสื่อสารระหว่างการ
ประสานงานหลัก 

ไม่มี ปรับออก 

3156328 การประเมนิผลการปฏบิัติงาน                   3(3-0-6) 
             Performance Appraisals 
            ปรัชญา  ความสําคัญและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งาน ระบบกา
ประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ การจัดทําเคร่ืองมือเพื่อใช้สําหรับ
กาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นต่างๆ  เพื่อนํา
ผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรมและการ
เลื่อนชั้น เลื่อนตําแหน่งให้กับพนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ไม่มี ปรับออก 

3156437 นวัตกรรมทางการจดัการ                         3(3-0-6) 
             Management Innovation      
            การส่งเสริมให้ริเริ่มสร้างแนวคิดใหม่ทางการจัดการ  การ
สร้างความแตกต่างทางทฤษฎกีารจัดการ  เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีทางการ
จัดการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัทรัพยากรที่มอียู่  โดยไม่เกิด
ความขัดแย้งและมีความเจริญกา้วหน้าที่ย่ังยืน 

ไม่มี ปรับออก 

3156321 ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน     3(3-0-6) 
              International Business and Border Trade 

ความหมายของธุ รกิจระหว่างประเทศปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศกระบวนการ
บริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการจัดการ
ตลาด  การจัดการด้านงานบุคคล  การจัดการด้านการเงิน  การ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารองค์กรตลอดจนระเบียบ
วิธีการศุลกากรในการค้าชายแดน 

ไม่มี ปรับออก 

3156438 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ                      3(3-0-6) 
            Comparative Management 
            การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบบการจัดการสมัยใหม่ใน
ประเทศต่างๆ ทีไ่ด้รับการยอมรับ หน้าที่ โครงสร้างและการจัดต้ัง
สถาบัน ผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง วัฒนธรรมที่
เปล่ียนแปลงที่มีต่อระบบการจัดการ และหลักการจัดการทั่วไป 

ไม่มี ปรับออก 
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3156439 การจัดการการเปล่ียนแปลง                    3(3-0-6) 
             Change Management 
            ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ปัญหาในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ รวมถึงในภาวะวิกฤตที่ระดับการสื่อสารต่างๆต้องเผชิญอยู่
ตลอดเวลาเพื่อนําวิธีการเหล่าน้ีมาจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่มี ปรับออก 

3156440  การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ      3(3-0-6) 
              Management Planning and Control       
              ระบบและวิธีต่างๆ ของฝ่ายบริหารที่จะนํามาใช้ในการ
วางแผน และควบคุมลักษณะความสําคัญของแผนประเภทต่างๆ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของ
ธุรกิจ กระบวนการวางแผนประเภทต่างๆ และวิธกีารควบคุมโดยใช้
งบประมาณ ตลอดจนการศึกษาเทคนิค และแนวความคิดใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมงานบริหาร 

ไม่มี ปรับออก 

3156212 จิตวิทยาธุรกิจ                                    3(3-0-6) 
             Business Psychology 
           ความสามารถในการใช้ จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ 
ความสามารถในการ บริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจกลวิธีในการเข้าใจ
ผู้อื่น การให้คําปรึกษาและชี้แนะ  การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาใน
การบริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ  การปรับตัวทางสังคมและ
การตัดสินใจในการทํางานร่วมกับผู้อื่น   จิตวิทยาของกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธ์ 

ไม่มี ปรับออก 

3156213 การวางแผนและนโยบายทางด้าน 
             ทรัพยากรมนุษย์                                  3(3-0-
6)  
             Personnel Planning and Policy         
            ศึกษาการวางแผนและนโยบายขององค์การ รวมทั้งการ
พยากรณ์กําลังคน ในระยะสั้นและระยะยาว การสํารวจและ
วิ เคราะห์กํ าลั งคนที่มีอ ยู่และความสามารถของบุค คล การ
ดําเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
และนโยบาย 

ไม่มี ปรับออก 

3156441  การบริหารค่าตอบแทน                         3(3-0-6) 
              Compensation Management 
             วิธีจ่ายค่าตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสร้างและ
วิธีการจ่าย ค่าตอบแทน  หลัก การจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนัก
บริหารโครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ  
และพนักงานประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง
เงินเดือนในองค์การธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจ 

ไม่มี ปรับออก 

  



121 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
3156442 การสรรหาและการคดัเลือก                          3(3-0-6) 
             Recruitment and Selection 
            นโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุ
บุคคลกรพยากรณ์ความต้องการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรร
หาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานตามความสามารถของบุคคล กล
ยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทํางาน หลักพฤติกรรม
ศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การบรรจุพนักงาน การ
ปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการ
บรรจุพนักงาน 

ไม่มี ปรับออก 

3156333 การจัดการโรงแรม                                    3(3-0-6) 
             Hotel Management 
            ความเป็นมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของ
โรงแรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม การ
บริหารโรงแรมในรูปแบบต่างๆ โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสาย
งาน การกําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานด้านโรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
โรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม การพัฒนาบุคลากร 
ศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนววางการแก้ไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 

ไม่มี ปรับออก 

3157201 หลักการมัคคเุทศก ์                                   3(3-0-6) 
             Principle of  Tourist Guide 
            ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก์     บทบาทและ
ห น้ า ที่ ข อ ง มั ค คุ เ ท ศ ก์ ที่ มี ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว          
บุคลิกลักษณะที่จําเป็นของมัคคุเทศก์  บทบาทในการวางตัว  การพูดจา 
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์   ความสามารถในการเป็นผู้นําการ
ท่องเที่ยว    ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์  เช่น  การตรวจคนเข้า
เมือง  การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา     ความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง    การตรวจลงตรา   ระเบียบ
พิธีทางศุลกากร  ลักษณะอุปนิสัย  รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจน
วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐมพยาบาล 

ไม่มี ปรับออก 

3157202 การส่งเสริมการท่องเท่ียว                            3(3-0-6) 
             Tourism Promotion  
            แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในประเทศไทย  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวจําแนกตามสัญชาติ      และข้อมูลในการสํารวจความสนใจ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย     แหล่งท่องเที่ยวที่ชาว
ต่างประเทศและคนไทยสนใจ  การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย  การรณรงค์ในด้านการตลาดเพื่อ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่       วิธีการส่งเสริมการขยายตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ไม่มี ปรับออก 
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3157203 การจัดการการท่องเท่ียว                           3(3-0-6) 
             Tourism Management 
            ความหมายและความสําคัญของการจัดการการท่องเที่ยว 
สถานการณ์ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลข่าวสาร และ
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว 
รวมถึงการวางแผนและการจัดนําเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล  

ไม่มี ปรับออก 

3157204  การพัฒนาการท่องเท่ียว                           3(3-0-6) 
              Tourism Development 
              บทบาทการท่องเที่ยวแห่งชาติการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติภัตตาคารโรงแรมร้านขายของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองโดยเน้นสิ่งอํานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวการ
อนุรักษ์มรดกทางการท่องเที่ยวการรักษาความสมดุลขององค์ประกอบ
ต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชนในการส่งเสริม 

ไม่มี ปรับออก 

3157305  การท่องเท่ียวเชงินเิวศ                             3(3-0-6) 
              Eco - Tourism 
               องค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว     อุทยานแห่งชาติ 
และอุทยานแห่งชาติทางทะเลหน้าที่สําคัญ และประโยชน์ของอุทยาน
แห่งชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ   การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอํานวยความสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ 

ไม่มี ปรับออก 

3156323  การจัดการคลังสินคา้                               3(3-0-6) 
              Warehousing Management  
             วิธีและหลักการในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ลกัษณะของคลังสินค้า หน้าที่หลักของคลังสินค้า การจัดวาง
ผังพื้นที่ การเลือกทําเลที่ตั้ง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ การบรรจุภัณฑ์
เพื่อการคลังสินค้า การควบคุมด้านการเงินและดา้นผลิตภาพในการ
จัดการคลังสินค้า 

ไม่มี ปรับออก 

3156214  หลักการจัดการโลจิสตกิส ์                         3(3-0-6) 
              Principles of Logistics Management 
             บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์การ  และระบบ
เศรษฐกิจ การดําเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาทิเช่น การ
จัดหาและจัดซ้ือ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การ
จัดการวัสดุ  การคลังสินค้า การกระจายสินค้า  การค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ปรับออก 
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3156215  การจัดการการขนสง่                              3(3-0-6) 
              Transportation Management 
                 ความหมาย  ความสําคัญ  และบทบาทของการขนส่งต่อการ
จัดการ       โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภทและระบบการขนส่ง ตัว
แบบจําลองการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบการขนส่ง 
การดําเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ การ
บรรจุภัณฑ์เพื ่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณการต้นทุนการ
ขนสง่ 

ไม่มี ปรับออก 

3156216  การจัดการการกระจายสินค้า                     3(3-0-6) 
              Distribution Management 
              บทบาทการกระจายสินค้าโดยเน้นการจัดการช่องทางการ
จัดจําหน่ายและการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ระบบงานการจัดจําหน่าย การ
เลือกช่องทางการจัดจําหน่าย การคัดเลือกคนกลาง บทบาทและ
หน้าที่ของคนกลาง กระบวนการการจัดระบบการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง การหีบห่อ และการ
บริการลูกค้าโดยเน้น    โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ไม่มี ปรับออก 

3156217 การจัดการบริการเพ่ือโลจิสติกส์                  3(3-0-6) 
             Service Management for Logistics 
             ลักษณะของการบริการ ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการ 
การจัดการธุรกิจบริการของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาทิเช่น การขนส่ง 
การเดินเรือ การใหบ้ริการคลังสินค้า การกระจายสินค้า เป็นต้น    การนําโล
จิสติกส์และโซ่อุปทานมาใช้ในอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ 

ไม่มี ปรับออก 

3156331 หลักการประกอบธุรกิจในอิสลาม                 3(3-0-6) 
             Principle of Islamic Business 
             ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในทัศนะของอิสลาม 
ประกอบด้วย ปรัชญาการประกอบธุรกิจ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ 
การจัดการ ระบบการเงิน ตลอดจนรูปแบบและบทบาทของสถาบัน
การเงินต่างๆ  และระบบซากาต พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

ไม่มี ปรับออก 

3156329  การเป็นผู้ประกอบการ                            3(3-0-6) 
              Entrepreneurship 
              ลกัษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ 
หลักการจัดการธุรกิจ  แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ การจัดองค์การ การ
จัดการการตลาด  การจัดการการเงิน การจัดการการผลิต การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  กฎหมายธุรกิจ  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  และการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค ์  

ไม่มี ปรับออก 
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3156332  การพัฒนาบุคลิกภาพ                              3(3-0-6) 
              Personal Development 
             การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์
เป็นผู้นําทางธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วม
ประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ 
การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองการเข้าสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการ
ใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจให้มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทําการ
วิเคราะห์และการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง ให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานอย่างมีความสุข 

ไม่มี ปรับออก 

3154102  พฤติกรรมผู้บริโภค                                 3(3-0-6) 
             Consumer Behavior 
             ลักษณะทั่วไปและการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค  ปัจจัยปัจเจกชน
และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ไม่มี ปรับออก 

3154104 การตลาดระหว่างประเทศ                         3(3-0-6) 
              International Marketing 

หลักการแนวความคิดและทฤษฏีทางการตลาดที่นํามาใช้
กับการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดําเนินงานการขยายตลาดระหว่าง
ประเทศ  การแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายการกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์คู่แข่งขันและพันธมิตร  การกําหนด
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ  การบริหารและการ
ควบคุมโดยเน้นกรณีศึกษาการตลาดชายแดนใต้ 

ไม่มี ปรับออก 

3154322  การจัดการการจัดจ าหน่าย                       3(3-0-6) 
              DIstribution Management 
             ความหมายของการจัดการชอ่งทางและการกระจายสินค้า  
องค์ประกอบการจัดจําหน่ายบทบาทของผู้จัดการการจัดจําหน่าย  
ความสําคัญของการจัดการการจัดจําหน่ายประเภทและโครงสร้างช่อง
ทางการจัดจําหน่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม ประเภทคนกลางการ
ประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายการกระจายสินค้า  บทบาท
และความสาํคัญของการกระจายสนิค้า  กิจกรรมหลักของการกระจาย
สินค้า  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการกระจายสินค้า 

ไม่มี ปรับออก 
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3154322  การจัดการการจัดจ าหน่าย                  3(3-0-6) 
              Distribution Management 
             ความหมายของการจัดการช่องทางและการกระจายสินค้า  
องค์ประกอบการจัดจําหน่ายบทบาทของผู้จัดการการจัดจําหน่าย  
ความสําคัญของการจัดการการจัดจําหน่ายประเภทและโครงสร้างช่อง
ทางการจัดจําหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเภทคนกลางการ
ประเมินทางเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายการกระจายสินค้า  บทบาท
และความสําคัญของการกระจายสินค้า  กิจกรรมหลักของการกระจาย
สินค้า  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการกระจายสินค้า 

ไม่มี ปรับออก 

3154112 การจัดการการตลาด                          3(3-0-6) 
               Marketing  Management 
            ความหมาย ความสําคัญของการจัดการการตลาดบทบาท
หน้าที่ของผู้จัดการการตลาด การจัดองค์การการตลาดขั้นตอนการจัดการ
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างตลาด 
และพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค การวัดและพยากรณ์ตลาด การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดการกําหนดงบประมาณทางการตลาด การ
ปฏิบัติตามแผน และการควบคุมประเมินผล 

ไม่มี ปรับออก 

3154324  ศิลปะการขาย                                3(3-0-6) 
              Salesmanship 

กระบวนการขาย ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้า 
และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับลูกค้า คุณสมบัติของนักขาย
ที่ดีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขายรวมถึงฝึกปฏิบัติการขายจริง 

ไม่มี ปรับออก 

3154325  การตลาดทางตรง                            3(3-0-6) 
             Direct Marketing 
             หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง  
กระบวนการทําการตลาดทางตรง  การใช้สื่อการตลาดทางตรง
ประเภทต่างๆ  กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดําเนินงานด้านการตลาด
ทางตรง  ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสําหรับการตลาดทางตรง 

ไม่มี ปรับออก 

3154328  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน       3(3-0-6) 
              Integrated Marketing Communication          

ความสําคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร การกําหนด
ตลาดเป้าหมายเคร่ืองมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน รวมถึงการทดสอบและการ
ประเมินผล 

ไม่มี ปรับออก 
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3154336  การจัดการผลิตภัณฑแ์ละราคา             3(3-0-6) 
              Product and Price Management 

กระบวนการและหลักการจัดการผลิตภัณฑ์ ว่าด้วย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ 
การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์และตราย่ีห้อ การจัดการหีบห่อ
และป้ายฉลาก  รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับ
องค์การ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนําเข้าสู่ตลาด และ
ศึกษาถึงวิธีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ลักษณะและความสําคัญของราคา 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา และกลยุทธ์ในการตั้งราคา 

ไม่มี ปรับออก 

3162204  ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้งข้อมลู            3(3-0-6) 
            Algorithm and Data Structure 

แนวความคิดความรู้เบ้ืองต้น เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล 
ศึกษาชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คําสั่งรับข้อมูลเข้าและ
แสดงผลลัพธ์ คําสั่งในการกําหนดค่า คําสั่งควบคุม การประมวลผล
ข้อความ แถวลําดับ โปรแกรมย่อย การเรียงลําดับข้อมูล การค้นหา
ข้อมูล ลักษณะของการโปรแกรมที่ดี  การทดสอบและแก้ ไข
ข้อผิดพลาดในโปรแกรม 

ไม่มี ปรับออก 

3162205  เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย            3(2-2-5) 
              Multimedia Information Technology 

เข้าใจในระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เข้าถึงปัญหาในการออกแบบสารสนเทศมัลติมีเดีย  
ศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียภายในองค์กร  เน้ือหา
ของระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย  ตลอดจนกระบวนการวางแผน  การ
จัดโครงสร้าง  การพัฒนาและการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมีเดีย  เรียนรู้การจัดการระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย ที่มีผลกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงโมบายพาณิชย์  การพัฒนาเว็บและ
ออกแบบการเชื่อมโยง (Hyperlink) ที่เหมาะสม 

ไม่มี ปรับออก 

3162203  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                 3(2-2-5) 
Computer Programming 
หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนําไปทําให้เกิดผลใน

เชิงธุรกิจด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

ไม่มี ปรับออก 

3162306  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์          3(2-2-5) 
Website Design and Development 
แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา

หรือซอฟท์แวร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้เคร่ืองมือของซอฟท์แวร์
ด้านต่างๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้ 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหต ุ
3162307  ระบบฐานขอ้มูลธุรกิจ                       3(2-2-5) 

Business  Database System 
ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ แบบจําลองฐานข้อมูลธุรกิจ 

ภาษา เทคนิค วิธีวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลธุรกิจ 

ไม่มี ปรับออก 

3162308  การสื่อสารขอ้มูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
              Business Data Communication and      
              Computer Networks                    3(2-2-5) 
               หลักการสือ่สารขอ้มูลธุรกิจ องค์ประกอบที่สาํคัญใน
การสื่อสารขอ้มูลธุรกิจเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และ
อุปกรณ์สถาปัตยกรรมการสือ่สารขอ้มูลและโปรโทคอล 

ไม่มี ปรับออก 

3162309 การวเิคราะห์และออกแบบระบสารสนเทศ 
             ทางธุรกิจ                                      3(2-2-5) 
             System Analysis and Design for Business   
             Information System                                       
             เทคนิคและวิธีการวเิคราะห์  การออกแบบระบบ การ
สื่อสารระหว่างบุคคลให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่มีความสําคัญ เพือ่นํามา
พัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบ การเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสม การวางแผน การวิเคราะห์
ข้อมูลออกแบบระบบทางตรรก การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ทางด้านธุรกิจทีไ่ด้รับผลกระทบและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ไม่มี ปรับออก 

3152203  การบัญชขีั้นตน้2                             3(3-0-6) 
              Accounting 2 
              วิชาบังคับก่อน: การบัญชีขั้นต้น 1 

หลักการบันทึกบัญชีและจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรมและกิจการที่ไม่แสวงหากําไร สมุดรายวันเฉพาะ ระบบ
ใบสําคัญ และระบบเงินย่อย 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรยีน 9 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ บังคับเรยีน 9 หน่วยกิต  
3150306 เตรยีมสหกิจศึกษาธุรกิจ  

Business Cooperative   
3(2-2-5) 3126432 เตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

เตรยีมสหกิจศึกษาการจัดการ        3(270ชัว่โมง) 
Management Cooperative Education 
Preparation 

ปรับปรุง 

 Education  Preparation   

หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และการฝึกปฏิบัติจริง 

Principle, concept, cooperative education 
process and related regulations, technique of job 
application, basic knowledge for working in the workplace 
in accordance with occupational standard, personality 
development, English, information and communication 
technology,  human relation, teamwork, quality 
management system in the workplace, report writing, 
academic presentation technique and practice 

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ  6(600 ชัว่โมง) 3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600 ชัว่โมง) ปรับปรุง 
   Business Cooperative Education  Management Cooperative Education  
  วิชาที่ตอ้งศึกษามากอ่น :   3150306 เตรียมสหกิจ

ศึกษาธุรกิจ 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3123437 เตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาการจัดการ 
Pre-requisite : 3123437 Management 
Cooperative Education Preparation 

 

                 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
แต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
600 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
แต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  
ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

Business Cooperative Education Preparation is 
prerequisite with grade level of D higher up, practice in 
the organization under the supervision of administrators 
and advisors with at least 600 hours or 16 weeks of 
actual, practice 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
3156436 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3(300 ชัว่โมง) 3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ 3(270 ชัว่โมง)  

 Field Experience in Management  Field Experience in Management  
 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3150306 เตรียมสหกิจ 

ศึกษาธุรกิจ 
 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3123437 เตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีและสหกิจศึกษาการจัดการ                                               
 

ฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพด้านการ
จัดการในองค์การหรือหน่วยงานให้เกิดความรู้ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ เพื่อการประกอบอาชีพ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การวางแผน 
การควบคุม และการติดตามผลการจัดฝึกประสบการณ์  

Professional internship especially in banking and 
financial field at government departments, state 
enterprises or private businesses, under the supervision 
of the supervisors, implementing theoretical and practical 
knowledge in real situations, planning, controlling and 
evaluate the internship experiences by field experience 
or making special project or term paper 

 

3156324   ธุรกิจจ าลอง                                      3(2-2-5) 
  Dummy Business 
  การจัดต้ังองค์กรต่างๆ ทางธุรกิจ  โดยให้นักศึกษาจัดตั้ง

องค์การธุรกิจที่สนใจในสถานการณ์จําลอง ภายใต้ความเห็นชอบและ
คําแนะนําจากอาจารย์ 

 

3126335 ธุรกิจจ าลอง                                       3(2-2-5) 
   Dummy Business 

การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ  กระบวนการบริหารธุรกิจ 
แผนธุรกิจและแผนการตลาด การฝึกปฏิบัติการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 
การเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด การนําเสนอแผนธุรกิจ
และแผนการตลาดไปสู่การปฏิบัติจริง 
              The establishment of business enterprises, 
process management, business plan and marketing plan, 
practice of organizing business, writing a business plan 
and marketing plan, presentation business plan and 
marketing plan into practice 

 

เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางสรุปการเทยีบโอนรายวิชา 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  33  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) สถิติธุรกิจ หรือสถิติ หรือสถิติประยุกต์  

จํานวน 3 หน่วยกิต 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) การบัญชี 1 หรือการบัญชีเบื้องต้น 1 และการบัญชี 2 

หรือการบัญชีเบื้องต้น 2 รวมกัน 6 หน่วยกิตหรือการ
บัญชีการเงิน จํานวน 3 หน่วยกิต หรือหลักการบัญชี 
จํานวน 3 หน่วยกิต 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) การภาษีอากรธุรกิจ หรือภาษีอากรธุรกิจ  
หรือการภาษีอากร จํานวน 3 หน่วยกิต 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน หรือ 
การจัดการการเงิน จํานวน 3 หน่วยกิต 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) หลักการตลาด จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) หลักการจัดการ หรือ องค์การและการจัดการ จํานวน 

3 หน่วยกิต 
3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) การจัดการการดําเนินงาน หรือการบริหารการผลิต 

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน จํานวน 3 
หน่วยกิต 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล จํานวน 3 หน่วยกิต 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค จํานวน 3 หน่วยกิต  
และเศรษฐศาสตร์มหภาค จํานวน 3 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต    
หลักเศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 หน่วยกิต 

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อธุรกิจ หรือ โปรแกรมสําเร็จรูป
และอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ จํานวน 3 หน่วยกิต 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3126206 ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126209 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
3(2-2-5) บังคับเรียน 

3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126429 สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3122320 การวางแผนและการควบคุมทาง

การเงิน 
3(3-0-6) การวางแผนและการควบคุมทางการเงินจํานวน 3 

หน่วยกิต 
3123212 การเงินอิสลาม 3(3-0-6) การเงินอิสลาม จํานวน 3 หน่วยกิต 
3124104 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) การจัดการการตลาด จํานวน 3 หน่วยกิต 
3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5) การจัดการการตลาด จํานวน 3 หน่วยกิต และ    

กลยุทธ์ทางการตลาด จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126211 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) พฤติกรรมองค์การ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน 3    

หน่วยกิต 
3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและ

การจัดนิทรรศการ 
3(2-2-5) การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ หรือ การจัดการงานอิเว้นส์ จํานวน 3 
หน่วยกิต 

3126321 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) การบริหารโครงการ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126322 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) การจัดการความรู้ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม 3(3-0-6) การจัดการธุรกิจอิสลาม หรือการประกอบการธุรกิจ

อิสลาม จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126326 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล จํานวน   3 

หน่วยกิต 
3126328 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง จํานวน 3 หน่วยกิต  
3126329 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จํานวน 3 หน่วยกิต 
3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) การเขียนแผนธุรกิจ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ จํานวน 3 หน่วยกิต 
3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจํานวน 3 

หน่วยกิต 
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 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

การจัดการ 
3(270 ชั่วโมง) บังคับเรียน 

3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600 ชั่วโมง) บังคับเรียน 
 หรือลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3(270 ชั่วโมง) บังคับเรียน 
3126335 ธุรกิจจําลอง 3(2-2-5) บังคับเรียน 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4138/2558 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ.2560 คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ง 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 597 /2559   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2559 
 

 
 



138 
 

  



139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
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 
ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้น

ไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่
ต่ํากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่าอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ5ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มกีารจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ 
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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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 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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หมวด 4 
หารรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตาม
วันเวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมี
เหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ
ศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษา
นั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
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 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรอืนักศึกษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจ ครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการ
ใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1 

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
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 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 

 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้ 
  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชําระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ํา
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ํากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
เรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีท่ีพ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 
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 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องยื่นคําร้องขอสอบภายใน 
7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 
15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
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  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 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 ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ํากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนน
วิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการ
เรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

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

  
 ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
 Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
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     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางาน
ไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการ
ประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2 
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไม่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5 
 ข้อ 36 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 



167 
 

  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
 

  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28 
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ธรรมสัจการ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. หน้า  17  ชื่อวิชาการจัดการงานอิเว้นส์ 

ภาษาอังกฤษ น่าจะพิมพ์ผิด 
แก้ไขภาษาอังกฤษในรายวิชาดังกล่าว 

2. หน้าที่แสดงแผนการกระจายความรับผิดชอบ 
หน้า 70 – 74 มากไปไหม ในบางรายวิชา ยัง
ไม่ เ พ่ิมจุดตามความรับผิดชอบ และการ
กํ าหนดความรั บผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรอง  ไม่จําเป็นจะต้องกําหนดทุก
ประเด็น  เพราะหากกําหนดแล้วจะต้องระบุ  
การประเมินไว้ใน  มคอ.3  ของแต่ละรายวิชา
ด้วย  จึงควรมีการทบทวนใหม่ 

ทําการทบทวน curriculum mapping 

3. วิชาฝึกงาน ให้ลงแผนธุรกิจก่อน ซึ่งน่าจะเป็น
วิชาธุรกิจจําลอง 

ปรับให้ลงวิชาธุรกิจจําลองก่อนที่นักศึกษา
จะออกฝึกประสบการณ์ 

4. รายวิชาหลายรายวิชา  มีชื่อและเนื้อหาซ้ํากัน  
เช่นรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์  ในหน้าที่  
16 และ 18 

ตัดรายวิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์  ออก 

5. การฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา ควรเน้น
สถานประกอบการที่เป็นเอกชนมากกว่า
หน่วยงานของรัฐบาล 

หลักสูตรทําการทบทวนรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ให้ตรงกับสายการศึกษา 
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2. คุณเอกชัย โลจนาภิวัฒน ์
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. เป็นหลักสูตรที่ดี ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ 

แต่ควรใส่อัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ชัดเจน เพ่ิมรายวิชา
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรนอกจากรายวิชา 
หลักการประกอบธุรกิจในอิสลาม 

ปรับเพิ่มรายวิชา  
-  การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
-  การเงินอิสลาม 

2. สถานประกอบการ 
- สถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์ฯ ของ

นักศึกษา ควรให้ตรงกับสายงานที่ศึกษาอยู่จะได้
นําความรู้ไปใช้ ในการฝึกงานให้มีประสิทธิภาพ 

- ท า ง โ ร ง แ ร ม ยิ น ดี ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ไ ป ฝึ ก
ประสบการณ์ โดยจะจัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานที่
ตรงกับสายการศึกษา 

หลักสูตรทําการทบทวนรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ให้ตรงกับสาย
การศึกษา 

 
 
3. คุณวินิจ อมรนรชัย 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. หลักสูตรควรต้องหาจุดเด่นของหลักสูตร

นอกเหนือจากภาษามลายู เช่น ความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีม บุคลิกภาพ ความคิด
สร้างสรรค์ 

เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา โดยสอดแทรกเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์  

2. การฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา ควรมี
การคัดกรองสถานประกอบการที่มีงานให้
นักศึกษาได้ทําอย่างจริงจัง 

หลักสูตรทําการทบทวนรายชื่อสถาน
ประกอบการ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การกําหนดแผนรับในเล่มหลักสูตร ควรสอดคล้องกับ

ความเป็นจริง เพราะมีผลต่อการประมาณการรายรับ
และรายจ่าย 

ปรับแก้ไขแล้ว 

2 คําว่า องค์กร กับ องค์การ ว่าจะใช้คําใดให้สอดคล้อง
กันทั้งเล่ม 

ใช้คําว่า “องค์การ” 

3 รายวิชา 3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้ทบทวน
คําอธิบายรายวิชาเนื่องจากมีคําซ้ํา  

ปรับแก้ไขแล้ว 

4 รายวิชา 3123212 การเงินอิสลาม ให้ทบทวน
คําอธิบายรายวิชาเนื่องจากมีคําซ้ํา 

ตรวจสอบแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข 
เนื่องจากเป็นรายวิชาของสาขาวิชา
การเงินธุรกิจ 

5 รายวิชา 3124101 หลักการตลาด  คําอธิบายรายวิชา
ซ้ําซ้อน กับคําอธิบายรายวิชาการจัดการการตลาด 

วิชานี้เป็นวิชาแกน ปรับไม่ได้ 

6 แก้ไขจากยุทธศาสตร์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ปรับแก้ไขแล้ว 

7 ควรเพิ่มวิชาการเงินอิสลามและธุรกิจอิสลามเป็น
วิชาอัตลักษณ์ 

ปรับแก้ไขแล้ว 

8 วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ควรปรับชื่อ
รายวิชาใหม่เป็นการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือให้มี
ความทันสมัย 

ปรับเป็นวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

9 รายวิชา 3126429 สัมนาการจัดการ คําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน 

ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ 

10 ปรับคําอธิบายรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้
สอดคล้องกับรายวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

ปรับแก้ไขแล้ว 

11 ควรเพิ่มรายวิชาปฏิบัติ เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติน้อย
เกินไป และในแผนการเรียน 4 ปี ปรากฎวิชาปฏิบัติ 5 
วิชาเท่านั้น  

ปรับเพิ่มรายวิชาให้เป็นปฏิบัติ เพิ่ม
อีก 2 รายวิชา ได้แก่ การสร้าง
ธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ และการจัดการ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
12 ทบทวนจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังปรากฎจํานวน

หนังสือจากวิทยบริการที่ยังไม่ได้กรอง ควรกรองเอา
เฉพาะแต่ละหลักสูตรเท่านั้น 

ปรับแก้ไขแล้ว 

13 วิชามีจํานวนมากเกินไป ถ้าสามารถรวมเข้าไปได้ควรจะ
รวมเป็นรายวิชาเดียวกัน 

วิชาเอกเลือกปรับให้เหลือเพียง 
15 รายวิชา 

14 รายวิชา 3120201 สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ยังไม่มี
เนื้อหาที่ครอบคลุม  

วิชานี้เป็นวิชาแกน ปรับไม่ได้ 

15 รายวิชา 3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ ควรตัดคําว่า 
“ธรรมรัฐ” ออก 

ปรับคําว่า “ธรรมรัฐ” ออก 

16 รายวิชา 3126209 การจัดการสมัยใหม่ คําอธิบายยังไม่
เห็นกระบวนการทางการจัดการ 

ปรับคําอธิบายรายวิชา  
 

17 รายวิชา 3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ควร
เพ่ิมกฎระเบียบด้านการส่งออก 

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
กฎระเบียบด้านการส่งออก 

18 รายวิชา 3126315 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ ควรให้เป็นวิชาปฏิบัติ   

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเน้น
การปฏิบัติและปรับหน่วยกิต
เป็น 3(2-2-5) 

19 รายวิชา 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต
เพ่ืองานธุรกิจ ควรจะปรับหน่วยกิตให้ปฏิบัติมากขึ้น 

วิชานี้เป็นวิชาแกน ปรับไม่ได้ 

20 รายวิชา 3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ คําอธิบายเป็น
การประยุกต์ จึงไม่แน่ใจว่าให้ นักศึกษาเรียนวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์หรือไม่ 

วิชานี้เป็นวิชาแกน ปรับไม่ได้ 

21 ควรปรับชื่อรายวิชา 3126205 การพัฒนาองค์การและ
วิการบริหารการเปลี่ยนแปลง ควรตัดคําว่า “และ” ออก 

ชื่อมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้ว       
มีการปรับคําอธิบายรายวิชา 

22 ปัจจุบันภาควิชาไม่มีแล้วควรตัดคําว่าคณะกรรมการ
ภาควิชา   

ตัดออกแล้ว 

23 รายวิชา 3126319 การวิจัยทางธุรกิจ ปรับคําอธิบาย
รายวิชา โดยให้จริยธรรมก่อนปฏิบัติการวิจัย และวรรค
สุดท้าย เพ่ิมคําว่า และนําเสนอผลการวิจัย 

ปรับเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

24 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ควรตัดคําว่า 
“ใช้” ออก 

วิชานี้เป็นวิชาของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับไม่ได้ 

25 หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ 2.2.4 หลักสูตรให้
งบประมาณจากการวิจัยหรือไม่ ให้ปรับถ้าหลักสูตรไม่ได้
จัดสรรเอง  

ได้ปรับเป็นการส่งเสริมการ
จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย
และการทําวิจัยในชั้นเรียนแทน 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นวลี อาทิ 

คําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 31526326 การฝึกอบรมและ
การพัฒนาบุคคล เป็น “...development and training, 
development and traing need” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3122320 การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน เป็น “เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ
วางแผนทางการเงิน เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขาย..” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 3133203 การจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็น “...การขนส่ง ระบบสารสนเทศ 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในองค์กรธุรกิจ การจัดการลีน..” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

4 แก้ไขข้อ 3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหน่ง และ
คุณวุฒิขององาจารย์ ดังนี้ 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ปรับแก้ไขแล้ว 

5 แก้ไขข้อ 4.2 ช่วงเวลา เป็น “ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา           
ที่ 4” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

6 แก้ไขข้อ 5.3 ช่วงเวลา เป็น “ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา
ที่ 3” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

7 ตรวจสอบการใช้คําเฉพาะวิชา (Technical term) อาทิ     
คําว่า “chi-square” ภาษาไทยเขียนเป็น “ไคสแควร์” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

8 แก้ไขข้อ 13.1.3 เป็น “..ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

9 แก้ไขข้อ 2.3.1 เป็น “นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา” 

ปรับแก้ไขแล้ว 

10 คําว่า “ตลาดแรงงาน” ให้ใช้คําว่า “ตลาดงาน” ปรับแก้ไขแล้ว 
11 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรกําลังดําเนินการทําวิจัย 

(งานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ) ให้เพ่ิมข้อมูลดังกล่าวในประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ให้อ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม โดยให้วงเล็บท้าย
ข้อความว่า “กําลังดําเนินการ” 

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

 

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชา  การจัดการ 
2. ชื่อ – สกุล                         นายวชัระ ขาวสังข์                     
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย 
      วัชระ  ขาวสังข์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการสังเคราะห์งานบริการวิชาการ   
                 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ   
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
      วัชระ  ขาวสังข์. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการการสื่อสารสุขภาพชุมชน ต าบล  
                 ท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
         วัชระ  ขาวสังข์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้องค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งข้อมูลใน  
                 รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
                  ราชภฏัยะลา. 
         วัชระ  ขาวสังข์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบการบริหารการจัดการ  

       ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :  
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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       วัชระ  ขาวสังข์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักใน  
               รายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วัชระ  ขาวสังข์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการและความคาดหวังในการ
เข้า  
         ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

        วัชระ ชาวสังข์. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
                   ในกลุ่มแม่บ้านกษตรกรประดู่สามัคคี ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี.  
                   ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 วัชระ ชาวสังข์. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ความต้องการการให้บริการทาง           
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพื้นที่ต าบลท่าเรือ   

                  อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                   ยะลา. 
    

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
          วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. (2560).  
          ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจ              

ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้ งที่  55 ระหว่าง วันที่  31 มกราคม –             
3 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 85). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

          วัชระ ขาวสังข์, เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, แวอาซีซะห์ ดาหะยี, ศุภาวิณี กิติวินิต และโซฟีร์  
                  หะยียูโซ๊ะ. (2559). ปัญหาและความต้องการเพ่ือการพัฒนากลุ่มเบเกอรี่ ตําบลท่าสาป 

จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 
"สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างม่ันใจเข้าสู่ AEC" 
ราชธานีวิชาการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 179). อุบลราชธานี: สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชธานี. 

           ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา                   
มณีนิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
วัชระ ขาวสังข์. (2557). การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล. เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชาการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วัชระ ขาวสังข์. (2557). ต ารา. การจัดการทรัพยากรมนุษย.์ ยะลา :  
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี  

ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักการมัคคุเทศก ์    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  หลักการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาองค์การ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  จิตวิทยาธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การบริหารงานสํานักงาน    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานสํานักงานและพัสดุ   3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคลัง  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การบริหารการผลิต    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  สัมมนาปัญหาการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การวางแผนนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0-6) นก. 

           7.1.2  ระดับปริญญาโท  -   ปี  
 ไม่มี 
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      7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ 
              นายวัชระ ขาวสังข์  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
 

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

1.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการ 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวกัลยรัตน์  พินิจจันทร์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บธ.บ. การบัญชี 2543 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย 

           กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง และอับดุลเราะห์มาน สาและ. (2560). รายงานการ
วิจัย เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส. ยะลา :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

            กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูริชาติ พรหมเต็ม และ      
ภูตรา อาแล (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาและความต้องการเพื่อการ
พัฒนากลุ่มเสื้อผ้สตรีมุสลิม ต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

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

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอับดุลเราะห์มาน      
สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
หลักการตลาด ตามบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เว็บไซต์
ส าเร็จรูปของ Google Classroom Site. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
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ธีรยุทธ มูเล็ง, ปวีณา เจะอารง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และวุฒิชัย คงยัง. (2557). รายงาน
การวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ และกัลยรัตน์ พินิจจันทร์. (2556). รายงานการ
วิจัย เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มีต่อสภาพการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

 
 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
            วัชระ ขาวสังข์, ธีรยุทธ มูเล็ง, สัสดี กําแพงดี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ และอนัส อาแว. (2560).  
            ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจ                 

ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม – 

3 กุมภาพันธ์ 2560 (หน้า 85). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา                

มณีนิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

             กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูตรา อาแล และภูริชาติ   
          พรหมเต็ม. (2559). ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรี  
          มุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกา
ภิวัตน์” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 10). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  กัลยรัตน์ พินิจจันทร์. (2559). หลักการบริหารธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

หลักการบริหารธุรกิจ, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี  
 ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารการผลิต   3(3-0-6) นก. 
                  ชื่อวิชา  การวิจยัทางธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 
      ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ             3(3-0-6) นก. 
      ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจ             3(3-0-6) นก. 
                     ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  3(3-0-6) นก. 
      ชื่อวิชา  การบริหารโครงการ   3(3-0-6) นก. 
      ชื่อวิชา  การจัดการคุณภาพ               3(3-0-6) นก. 
   
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  -   ปี  
 ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                (ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                            (นางสาวกัลยรัตน์  พินิจจันทร์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา  การจัดการ   
2. ชื่อ – สกุล                         นางดุษฎี นาคเรือง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท The Institute of  

International Studies 
Ramkhamhaeng University 

MBA. General Management 2545 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.บ. การเงิน 2542 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ดุษฎี นาคเรือง. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ยะลา: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ดุษฎี นาคเรือง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษาต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ยะลา :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏยะลา. 

ดุษฎี นาคเรือง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา. 

วุฒิชัย คงยัง, ดุษฎี นาคเรือง, สุพาพร ลอยวัฒนกุล และนุชนภา เลขาวิจิตร์. (2557). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        
เขตเทศบาลนครยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ดุษฎี นาคเรือง. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าและทักษะของผู้ประกอบการที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัด
ยะลา. ยะลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ดุษฎี นาคเรือง. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา. ยะลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

ดุษฎี นาคเรือง. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด     
ยะลา: ผลิตภัณฑ์กล้วยหินแปรรูป . ยะลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏยะลา. 

 
 6.2  บทความ   

นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา , เวคิน วุฒิวงศ์ และดุษฎี นาคเรือง. 
(2559). ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร. 11(1) : 98-112. 

ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา มณี
นิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ                           
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

ดุษฎี  นาคเรือง. (2558). ภาวะผู้นําและทักษะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 35(1) : 66-78. 

  ดุษฎี  นาคเรือง และสุธิดา วัฒนยืนยง. (2556). แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด       
ยะลา: กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยหินแปรรูป. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ            
ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”         
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 (หน้า 315). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ดุษฎี  นาคเรือง และสุธิดา วัฒนยืนยง. (2556). สถานะภาพการบริหารความต่อเนื่องของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างสรรค์งานวิจัยจากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล” วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 751). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ดุษฎี  นาคเรือง. (2555). การบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพ กรณีศึกษา  
  ตําบลพร่อน อําเภอเมืองจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ = Thai-
ASEAN : Path of collaboration วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 (หน้า 279). 
พัทลุง : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
         ดุษฎี  นาคเรือง. (2557). ต ารา. การจัดการเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). ยะลา:   
                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
         ดุษฎี  นาคเรือง. (2557). การเป็นผู้ประกอบการ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเป็น  
                  ผู้ประกอบการ, ยะลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี...12...ป ี
   ชื่อวิชา  การจัดการเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6)   นก. 
   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ              3(3-0-6)   นก. 
   ชื่อวิชา  การจัดการสมัยใหม่              3(3-0-6)   นก. 
   ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6)   นก. 
   ชื่อวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5)   นก. 
   ชื่อวิชา  การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6)   นก. 
   ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจ               3(3-0-6)   นก. 
   7.1.2 ระดับปริญญาโท....-.........ปี 
   ไม่มี 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                   ไม่มี 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ) ........................................................... เจา้ของประวัติ  
                                                                    (นางดุษฎี นาคเรือง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
2.  ชื่อ – สกุล                         นายภูริชาติ  พรหมเต็ม 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             อาจารย ์
4. สังกัด                                คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม.  บริหารธุรกิจ 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อส.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย 

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูตรา อาแล และภูริชาติ                 
พรหมเต็ม. 2559. รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนา
กลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

                       

 6.2  บทความ (ถ้ามี) 
    ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา                          
           มณีนิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภูเก็ต. 

         กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ภูตรา อาแล และภูริชาติ   
          พรหมเต็ม. (2559). ปัญหาและความต้องการเพ่ือการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรี         

มุสลิม ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 10). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏภูเก็ต. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ภูริชาติ พรหมเต็ม. (2559). การจัดการการด าเนินงาน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา   
      การจัดการการดําเนินงาน, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  7 ปี  
 ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารการผลิต   3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท-  ปี  
  ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
 
 
                                       (ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                         (นายภูรชิาติ  พรหมเต็ม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา  การจัดการ 
2. ชื่อ – สกุล                         นางปิยะดา มณีนิล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บธ.ม.  บริหารธุรกิจ 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.  บริหารธุรกิจ (การตลาด) 2542 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1  งานวิจัย 
           ปิยะดา มณีนิล, ชมพูนุท ศรีพงษ์ และสัสดี ก าแพงดี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง 

ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป .
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ชมพูนุท ศรีพงษ์, ปิยะดา มณีนิล และสัสดี ก าแพงดี . (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง 
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ของก าลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

           ปิยะดา มณีนิล. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการมรดกทาง  
                    ศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ   
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
            สัสดี ก าแพงดี, ปิยะดา มณีนิล (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจการเงินและธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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     6.2  บทความ (ถ้ามี) 
        ดุษฎี  นาคเรือง, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, วัชระ ขาวสังข์, ภูริชาติ พรหมเต็ม และปิยะดา                          
                มณีนิล. (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างย่ังยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 114). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

         ปิยะดา มณีนิล, ชมพูนุท ศรีพงษ ์และสัสดี กําแพงดี. (2559). ปัญหาและความต้องการเพื่อ  
การพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตําบลท่าสาป จังหวัดยะลา. ใน   
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัฒน์” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
(หน้า 8). ภูเก็ต : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

          สัสดี กําแพงดี, ปิยะดา มณีนิล และชมพูนุท ศรีพงษ์. (2559). การพัฒนาความสามารถใน 
                     การแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้านอําเภอหนองจิก 

จังหวัดปัตตานี. ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกาภิวัตน์” 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 24).  ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

          สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, ปิยะดา มณีนิล และโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ. (2559). การพัฒนาสื่อความจริง
  เสมือนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะโดย       
  ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย       
  ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่ยุคโลกา
  ภิวัตน์” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 (หน้า 63). ภูเก็ต: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏภูเก็ต. 

 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ปิยะดา มณีนิล. (2558). หลักการบริหารธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการ  
                     บริหารธุรกิจ, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
            ปิยะดา มณีนิล. (2559). ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม. เอกสารประกอบการสอน  
                     รายวชิาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ   
                     มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา.  
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
   ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการความรู้    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท-  ปี  
  ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
 
 
                                       (ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                         (นางปิยะดา มณีนิล) 
 
 


