
 
 
 
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป ) 
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คํานํา 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และเพื่อใหการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
การเมือง เทคโนโลยี และศาสตรความรูดานการบริหารธุรกิจและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพและความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสวนของการกําหนดปรัชญา 
ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร และโครงสรางหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือก
เสรี 6 หนวยกิต สวนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบดวย 8 หมวด คือ 1) หมวดขอมูลทั่วไป 2) หมวด
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร 4) 
หมวดผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับนี้ไดปรับปรุงตามขอสังเกตจาก
การวิพากษหลักสูตร สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตองสมบูรณสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผูทรงคณุวุฒิ
ที่กรุณาใหขอเสนอแนะ และผูมีสวนรวมที่ใหการสนับสนุนจนการปรับปรุงหลักสูตรสําเร็จลุลวงไปได
ดวยด ี
 
 
 

(อาจารยอรวรรณ  กมล) 
                             ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

      สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

      ธันวาคม 2560 
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สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 50 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 65 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 66 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 67 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 72 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 74 
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  4143/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ พ.ศ. 2560
คณะวิทยาการจัดการ 

116 

ภาคผนวก ค คาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 598 /2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ พ.ศ. 2559 

118 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 120 
ภาคผนวก จ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 24/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
124 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 126 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 131 
ภาคผนวก ซ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 137 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 158 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
160 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

162 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที1่0/2560 เมื่อวันที ่22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

164 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 166 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา     :  คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร    :  25561571100423 
 ชื่อภาษาไทย    :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Business Administration Program in  

      Business Economics 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

  ชื่อยอ   :  บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Business Administration  

            (Business Economics) 
        ชื่อยอ :  B.B.A. (Business Economics) 
 

3.  วิชาเอก 
 ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิต   
   ไมนอยกวา  129  หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      5.3 ภาษาทีใ่ช 
                จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
      5.4 การรับเขาศึกษา 
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได                                                                                            
      5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
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                เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
      5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
                ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอ 

      มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา      

      มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที ่3 เม่ือวันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 
      เมื่อวันที ่22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
  
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน : 
          หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   
8.1 เจาหนาที่สถาบันการเงิน  
8.2 เจาหนาที่หลักทรัพย  
8.3 เจาหนาที่การคลัง  
8.4 เจาหนาที่การพาณิชย  
8.5 เศรษฐกร  
8.6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
8.7 นักวิเคราะหโครงการ 
8.8 นักวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจ 
8.9 อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
8.10 อาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบตัรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
ลําดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขบัตรประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒสิาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ป 

1. ดร.นัทท ี ขจรกิตติยา  
ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด. (การจัดการ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2555 
2539 
2534 

2. ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง  
อาจารย 
 

Ph.D. (Finance & 
Banking)  
M.Econs (Finance & 
Banking)  
บธ.บ. (การบริหารงาน
บุคคล) 

Universiti Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
National University of 
Malaysia ,ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2538 
 

2529 

3. นางวาสนา พิทักษธรรม  
ผูชวยศาสตราจารย 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2545 
2534 

4. นางสาวอรวรรณ  กมล 
อาจารย 
 

ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ)  
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2536 
 
2533 

5. นางสาวจาริน ี วัฒนไทย 
อาจารย 
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 
วศ.บ. (มัลติมีเดียและ
ระบบอินเทอรเน็ต)                                     

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

2556 
2553 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนโครงสรางหลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
รัฐบาลสงเสริมธุรกิจในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในการบมเพาะผูประกอบการรายใหม การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันทั้งดานการดําเนินธุรกิจและการเพ่ิมศักยภาพแรงงาน ใหพรอมรับมือกับ
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โอกาสทางการตลาดที่ผูบริโภคในตางจังหวัดมีกําลังซื้อที่เพ่ิมสูงข้ึน การพัฒนาบมเพาะดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมการเปดรับนวัตกรรมและสินคาใหม ๆ ในประเทศสูงข้ึน
จากขอมูลสถิติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ป 2558 พบวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท่ีมีจํานวนกวารอยละ 99 ของธุรกิจท่ัวประเทศ สําหรับธุรกิจในกลุมชายแดนภาคใต จังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจํานวนผูประกอบการที่เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมรอยละ 
99.9 ของธุรกิจทั้งหมดในกลุมชายแดนภาคใต และสงผลตอการจางงานในพ้ืนที่เปนจํานวนรอยละ 
97.6 ของการจางงานในธุรกิจกลุมชายแดนภาคใต ซึ่งมีแนวโนมอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการ
กระจายในหลายภาคสวน เชน ภาคการขายสง ปลีก และซอมแซมยานยนต ภาคบริการ ภาคการผลิต 
และภาคธุรกิจเกษตร อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อประโยชนตอการขยาย
ธุรกิจดังที่กลาวมาแลวขางตน หากแตการพัฒนาผูประกอบการในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรค 
เนื่องจากผูประกอบการรายเล็กไมสามารถแขงขันในตลาดไดอยางเสรี เพราะไดรับแรงกดดันจาก
ธุรกิจรายใหญและผูประกอบการรายเล็กยังขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
โดยเฉพาะการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหนโยบายทางธุรกิจและดานการลงทุน จึงสงผลให
ไมสามารถขยายธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได
เสนอแนะมาตรการสงเสริมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการขยายธุรกิจขนาดยอมสูขนาดกลางของไทย 
โดยใหความสําคญักับปจจัยดานการสงเสริมการสรางทัศนคติและทักษะความสามารถท่ีจําเปนตอการ
เปนผูประกอบการที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ (รายงานสถานการณ SME ป 2558 เขาถึงจาก 
www.sme.go.th) ซึ่งทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูประกอบการในการบริหารธุรกิจใหสามารถ
สรางรายไดและยอดขายแกธุรกิจ คือ ความรูทางดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจเพ่ือใหสามารถการคิด
วิเคราะหทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนและนโยบายธุรกิจ เพ่ือใชในการทํางานใน
หนวยงาน ทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากการสํารวจกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนที่สนใจเขาศึกษา 
ตองการความรูความสามารถทางเศรษฐศาสตรในการทํางานในอนาคตไมวาจะเปนดานการวิเคราะห
เศรษฐกิจ การเปนนักวิชาการ การวิเคราะหโครงการ การวิเคราะหนโยบาย การทําแผนโครงการและ
ดานการลงทุน ซึ่งเปนทักษะที่สอดคลองกับการทํางานในปจจุบันอยางยิ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556 และมีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรในป 2560 เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสอดคลอง
กับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทุกภาคสวนของสังคมควบคู
กับการเสริมสรางขีดความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับพ้ืนที่และประเทศชาติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 
  
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความ
เปนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การ
ใชชีวิตและความสัมพันธกับผูอ่ืน มุงหารายไดเพ่ือตอบสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือ
เก้ือกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีนอยลง แกงแยง เอารัดเอาเปรียบ ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิ
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ผูอื่น  และขาดการยึดถือประโยชนสวนรวม ความเสื่อมถอยทางดานคุณธรรม จริยธรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทํางานในองคการ  
ทําใหเกิดลักษณะสังคมแหงความรู นอกจากนี้ยังพบปญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของ
เด็ก ผลิตภาพของแรงงานต่ํา ความเหลื่อมล้ําของรายไดและโอกาสการเขาถึงทรัพยากร ดังนั้นการ
พัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน การผลิตบัณฑิตจึงมุงเนนใหมีความรู ความสามารถ และตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
  
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
      12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
 จากสถานการณภายนอก สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
องคความรูทางดานเศรษฐศาสตร สามารถวิเคราะหและแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถประยุกตใชความรูในภาคธุรกิจ เพ่ือรองรับการพัฒนาทางธุรกิจ
ของทองถิ่นซึ่งเปนหนวยยอยของระบบเศรษฐกิจ นําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให
มั่นคงและยั่งยืน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
การเงินโลก มุงเนนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ที่มีความรูความสามารถและเขาใจ
บริบทของพื้นท่ี สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานได และมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ โดยยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จึงมุงเนนพัฒนานักศึกษา
ใหเปนนักเศรษฐศาสตรมืออาชีพ โดยสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปญญา เนน
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนองคความรู
แกปญหา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ที่มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน การพัฒนาหลักสูตร
จึงตองคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรสากลเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

        โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี ้
13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนรวมกันภายในคณะวิทยาการ

จัดการ 
13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได 
 

      13.3 การบริหารจัดการ 
      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวด
วิชานั้นๆ เก่ียวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผล ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
        ผลิตบัณฑิตทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยและมีทักษะชีวิต สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
      เปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สังคมพหุวัฒนธรรม ในการสราง 

นักเศรษฐศาสตรยุคใหม และผูประกอบการมืออาชีพท่ีมีความรูความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
หรือเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ เปนนักลงทุนที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
               1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ที่มีความรูความสามารถและ
ความเขาใจทางดานเศรษฐศาสตร โดยสามารถบูรณาการองคความรูทางดานเศรษฐศาสตร           
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  
และอาชีพอิสระ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
                1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สนองตอความตองการของตลาดแรงงาน ระดับทองถิ่น 
ระดับประเทศ รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

      1.3.4 เพ่ือใหบัณฑิตมีความรู และสามารถนําไปใชในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นได และ
เสริมสรางใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคดิริเริ่มสรางสรรค               

      1.3.5 สามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ มีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีและ
สามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาตนเองได 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน
ในรอบการศึกษา (4 ป) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี ้
แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาที่ สกอ.กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน

หลักฐาน : 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ธุรกิจใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และสอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

ระดับสากล (IES) 
- ติดตามประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ (ป
การศกึษา/ครั้ง) 

-  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ตัวบงชี้ : 
- หลักสูตรไดรับการประเมิน

เปนไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตรไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การใหความรูแกนักศึกษา 

- อาจารยใหมตองผานการ
อบรมหลักสูตรเบื้องตน
เก่ียวกับเทคนิคการสอน 
การวัดผลและการ
ประเมินผล 
- อาจารยทุกคนตองเขา

อบรมเก่ียวกับหลักสูตรการ
สอนรูปแบบตางๆและการ
วัดผลประเมินผล 
 

หลักฐาน : 
- เอกสารแสดงผลการ

ดําเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินการ

เรียนการสอนของอาจารย 
ตัวบงชี้ : 
- อาจารยไดรับการพัฒนา 

ไมนอยกวารอยละ 50 
- นักศึกษามีความพึงพอใจใน

ทักษะความรู ความสามารถ
ในการสอนโดยเฉลี่ยระดับ 
3.51 จากระดับ 5 

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองคความรูใหกาวทัน
ตอวิวัฒนาการใหม 
- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

หลักฐาน : 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตออาจารยในหลักสูตร 
- เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเขารวม
ฝกอบรม 

ตัวบงชี้ : 
- อาจารยไดรับการพัฒนา 

ไมนอยกวารอยละ 50 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  
 ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน        
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค        
 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
                ภาคการศึกษาที่ 1  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                ภาคการศึกษาที่ 2  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 2.2.3 เปนผูเคยศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือ
ตามเกณฑของกระทรวงศกึษาธิการ 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

จากการสํารวจปญหาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจพบวา นักศึกษาประสบปญหาสําคัญ ดังนี ้

2.3.1 คาใชจายระหวางการศึกษา 
2.3.2 การปรับตัวกับรูปแบบการศกึษาที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง  

  2.3.3 พ้ืนฐานทางคณติศาสตรและภาษาอังกฤษ 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาหาประสบการณการทํางานที่สรางรายได
ระหวางการศึกษา 

2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาและจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแก
นักศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสงเสริมรุนพ่ีใหคําแนะนําชวยเหลือรุนนอง 
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 2.4.3 จัดอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษที่จําเปนตอใน
การศกึษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ตองการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาทตอ 
ภาคการศึกษา  

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

 
รายละเอียดรายจาย 

งบประมาณที่ตองการ 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินคงคลัง รอยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 556,400 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
รอยละ 40 

283,200 566,400 849,600 1,132,800 1,132,800 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
รอยละ 40 

283,200 566,400 849,600 1,132,800 1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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 2.7 ระบบการศึกษา  
      แบบชั้นเรียน  

 2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ประกอบดวย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมโีครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี  

 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

     1) เฉพาะดานบังคับ  36 หนวยกิต 

     2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ  9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   

3.1.3 รายวิชา  
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

          1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                        ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
               1) วิชาบังคับเรียน                                                             ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Melayu for Communication and Learning Development  
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
 
*2100117 

English for Communication 1 
ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 
2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
   
               2) เลือกเรียน                                                        ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 

2100103 หลกัการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of speaking and reading skills in English  

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
   

               1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                      ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 

 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

 Information for Life Long Learning 
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2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 

 Truth of Life  
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Aesthetics for Life  
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต  2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

   
  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                       ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 
 Skills for Life  

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

   
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

4100101 คณติศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development   

  

   2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา  93  หนวยกิต 
     2.1 กลุมวิชาแกน        ไมนอยกวา  33  หนวยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Business Laws and Legal Environment 
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3120302 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  

3122101 การบัญชีข้ันตน 1 3(2-2-5) 
 Accounting 1  

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Taxation  

3123302 การเงนิธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  

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

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Principles of Business Management   

3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  

3129101 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Economics for Business  

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Software Package and Internet services for Business  

 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน          ไมนอยกวา  51  หนวยกิต 

           1) เฉพาะดานบังคับ                                         36  หนวยกิต  
3129102 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร 

Mathematics for Economics 
3(3-0-6) 

3129103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
Microeconomics 1 

3(3-0-6) 

3129105 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
Macroeconomics 1 

3(3-0-6) 

3129204 
 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 
Microeconomics 2 

3(3-0-6) 

 3129206 
 

เศรษฐศาสตรมหภาค 2 
Macroeconomics 2 

3(3-0-6) 

 3129315 
 

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
International Economics 
 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสตูร 
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3129318 เศรษฐกิจสรางสรรค *  
Creative Economy                

3(3-0-6) 

3129319 การพยากรณเศรษฐกิจและการวิเคราะหสภาวะธุรกิจ * 
Economic Forecasting and Business Analysis 

3(3-0-6) 

3129321 เศรษฐศาสตรอิสลาม *  
Islamic Economics 

3(3-0-6) 

 3129433 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน * 
Project and Plan Analysis 

3(3-0-6) 

3129435 
 

ระเบียบวิธกีารวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Research Methodology in Business Economics 

3(3-0-6) 

3129436 
 

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   
Seminar in Business Economics 

3(3-0-6) 

   
  2) เฉพาะดานเลือก                                  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

   เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้                         ไมนอยกวา  15  หนวยกิต                         
3120206 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

Quantitative Analysis 
3(3-0-6) 

3129207 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 
Human Resource Economics 

3(3-0-6) 

3129208 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 
Health Economics 

3(3-0-6) 

3129210 เศรษฐกิจชุมชน  
Community Economy                                                                            

3(3-0-6) 

3129211 เศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy             

3(3-0-6) 

3129212 เศรษฐศาสตรสหกรณ 
Cooperative Economics 

3(3-0-6) 

3129214 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน 
Economics for daily life 

3(3-0-6) 

3129320 
 

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
Economics of Money and Banking 

3(3-0-6) 

3129323 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 
Entrepreneurship and Business Development 

3(3-0-6) 

3129324 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 
 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสตูร 
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3129325 การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

3(3-0-6) 

3129327 เศรษฐมิติเบ้ืองตน 
Introductory Econometrics 

3(3-0-6) 

3129331 หลักศาสนบัญญัติอิสลามเก่ียวกับเศรษฐศาสตร  
Principles of Islamic Theology of Economics 

3(3-0-6) 

3129332 การบัญชีการเงินและการธนาคารอิสลาม  
Financial Accounting and Islamic Banking 

3(3-0-6) 

3129434 
 

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
Thai Economy and World Economy 

3(3-0-6) 

   

3129337 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ   
Prepare for professional experience or preparation for 
business education 

3(270 ชั่วโมง) 

 และ  
3129438 สหกิจศึกษาธุรกิจ  

Business Cooperative Education 
6(600 ชั่วโมง) 

                      หรือ        
3129439 ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

Field Experience in Business Economics  
6(600 ชั่วโมง) 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ           ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
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3.1.4. แผนการศึกษา 
 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3122101 การบัญชีขั้นตน 1 3(2-2-5) 
3129101 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 
 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
      
 

3129102 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
3129103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
     
 

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
3129105 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
3129204 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 

 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    
 

3129206 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6) 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3129315 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
3129318 เศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 
3120302 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3 หนวยกิต 
รวม 18 หนวยกิต 

 

 
 
 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
     
 

3129319 การพยากรณ เศรษฐกิจและการวิเคราะห
สภาวะธุรกิจ 

3(3-0-6) 

3129335 ระเบียบวิธกีารวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129333 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 
รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3129436 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129321 เศรษฐศาสตรอิสลาม 3(3-0-6) 
3129337 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือเตรียมสหกิจ

ศึกษาธุรกิจ 
 3(270) ชั่วโมง 

เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 
รวม 15 หนวยกิต 

 
 
 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3129438 สหกิจศึกษาธุรกิจ 6(600) ชั่วโมง 
หรือ 
3129439 ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 6(600) ชั่วโมง 

รวม 6 หนวยกิต 
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
        1) บังคับเรียน                                               ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 2(1-2-3) 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
วิจารณ อยางมี เหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแก ไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคณุธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 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) 

 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง      
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

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 

   
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  

English for Communication and Learning Development                
2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตาง ๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผู อ่ืน      
การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
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และสถานที่ การถามและการใหขอมูลการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความ
คิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  
เชน การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 

Melayu for Communication 
2(1-2-3) 

 การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะ
การฟงและการพูด 
 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 

   
2100108   ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 

Melayu for Communication and Learning Development  
2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน        
ในบริบทที่ เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให ถูกตอง        
ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ  
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน 

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 
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*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

 2(1-2-3) 

        การฝกปฏิบัติการฟ ง พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากล ที่ถูกตองเหมาะสม 

  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        

   
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
       การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพ่ือให

เกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ 
ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน 

       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           
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  

   
        2) เลือกเรียน                                                 ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 

Principle of Reading and Writing Thai Words  
2(2-0-4) 

 หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออานผิด
จากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทย
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ใหถูกตอง 
 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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  

Development of Speaking and Reading Skills in English 
2(1-2-3) 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ     
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

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 

   
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน  

English for Reading and Writing Development 
2(1-2-3) 

 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาได
อยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบ
และหนาที่ เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน 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) 

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยค
พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น 
เพ่ือประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม 
 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 
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context application 
   

2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
Chinese for Communication    

2(1-2-3) 

 การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและ   
การพูด สําหรับการสื่อสารที่จําเปนในการใชภาษาจีน 

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 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  

Basic Arabic 
2(1-2-3) 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน 
และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
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 

   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
 
 
 

 การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ี
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา       
และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 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 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                       ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
2100112       วิทยาการแหงความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

 ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคา
ในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนา
มาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
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ความสุข 
 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  

Aesthetics Approach   
2(2-0-4) 

 ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน 
การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้ งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

Information For Life Long Learning 
2(1-2-3) 

 ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมา
ใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 
 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) 

 Truth of Life 
        ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหา
และพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศนแตละอยาง เพ่ือจะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตอง 
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ดีงาม เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
Meanings 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) 

 Self Development  
         หลักการและองคประกอบ ตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย กระบวนการ

เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกัน
และการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความ
ขัดแยง 

    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 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  
        ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความ
เปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลือ่นไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและ
การแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความ
ซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

  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 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                          ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน        

Socialization 
2(2-0-4) 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดาน
ตางๆ 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) 

 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 
 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 Conscious Mind  
2(1-2-3) 

 ความหมายและความสําคญัของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบของทักษะชีวิตโลกา
ภิวัตน  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห 
และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของ
การมีจิตสาธารณะ และการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษย
อยางสันติ 
 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 ทักษะในการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 
 Skills for Life  

  ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับ
การวิ เคราะห  การประเมิ นสถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความ เห็ น ใจผู อ่ื น              
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหา
ในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด 

   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) 

 Life and Thai Culture  
 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ 

มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและ 
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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

   
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี           ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 
 

            หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย 
การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 
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4100102     วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

   
4100103     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 

Information Technology in Daily Life  
 2(1-2-3) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใชระบบสารสนเทศ 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 

  
4100108 วิทยาศาสตรในชวีิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Science in Daily Life  
        พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 

อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมีที่ใช ในชีวิตประจําวัน    
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บ
รักษา 

        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          
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4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development   
        กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและ

วิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลน
กีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

  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 

   
  2. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา  93 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาแกน                                                              33  หนวยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 

Business Laws and Legal Environment 
3(3-0-6) 

  หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาที่การดําเนินงานและการ
ยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล        
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรูปแบบอ่ืน ๆ กฎหมายวาดวยบุคคล 
นิติกรรม สัญญา รวมท้ังหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหนา ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และ พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อัน เกิดจากการใช เช็ ค  อีกทั้ ง พระราช บัญ ญั ติห ลักทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย               
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

  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      
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3120302 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ การแจกแจงความถี่ การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การวัดการกระจาย  ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ ใชพารามิเตอรและไมใช
พารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือพยากรณแนมโนมทางธุรกิจ การวิเคราะห
สหสัมพันธ การใชเลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาสถิติตาง ๆ  

Meanings, 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,  index using,  application of statistics in 
business as well as software using for data analysis and comparing statistical 
value     

  
3122101 การบัญชขีั้นตน 1 

Accounting 1 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ประวัติ
วิชาชีพและแนวคิดทางบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการ
บัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี 
กระดาษทําการ งบการเงนิสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

Meanings 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) 

  หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร 
และภาษี อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอันไดแก  ภาษี เงินได บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
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และอากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 
 Criteria, assessment process, and tax collection according to the Tax 
Code and other related taxes including personal income tax, corporate 
income tax, VAT, Specific Business Tax, non - resident withholding tax, tariff, 
excise tax, revenue stamp and local taxes  

  
3123302 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3122101 การบัญชีข้ันตน 1  
Pre-requisite            : 3122101 Accounting 1 

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมาย
และความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบ้ืองตนในการจัดสรรเงินทุน 
การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงิน
การพิจารณาโครงการลงทุนตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน  คาของทุน และนโยบาย
เงินปนผล 

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) 

 ความหมายและความสําคญัของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยาง
หนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเก่ียวกับประเภทของตลาด
และสวนประสมการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด 
 Meanings and significance of marketing, approaches of marketing, marketing 
management concept, analysis marketing environment and its analysis, business goals, 
consumer motivation, consumer behavior, market types, marketing mix for goods and 
service business, marketing ethics       

 

  
3126101 หลักการบรหิารธุรกิจ 

Principles of Business Management  
3(3-0-6) 

  หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในดาน
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การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย   
และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษาการประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง     
ในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
 Basic principle of business, form of business, type of business 
environment and business risks, major function of business management in 
marketing, production, finance and accounting, organization administration 
human resource administration, organizational behavior, application of 
sufficiency economy on business administration and ethics  of business  

  
3126202 การจัดการการดําเนนิงาน 

Operations Management 
3(3-0-6) 

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลท่ีตั้ง การออกแบบและการวางผัง
กระบวนการ การพยากรณ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา การจัดการ
สินคาคงคลัง และระบบคลังสินคา เครื่องมือและเทคนิค ความรูพ้ืนฐานของโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ ดานการผลิตสินคาและบริการ รวมถึง
แนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
 Meanings, 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    

 

  
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 

Human Resource Management 
3(3-0-6) 

 ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาท่ี
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 
รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 
 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    
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3129101 เศรษฐศาสตรเพือ่ธุรกิจ                                                                  3(3-0-6) 
 Economics for Business 
  การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพ่ือใชในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค 

การผลิต การตลาด รายไดประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ    
วัฏจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

  Application 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 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

Software Package and Internet services for Business 
3(2-2-5) 

 การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรม
จัดการเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียว
ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในงานดานธุรกิจ 

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

 
 

  
   2.2 กลุมวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา  51  หนวยกิต 
       1) เฉพาะดานบังคับ                                               36  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3129102 

 
คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร 
Mathematics for Economics 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวนจริง สมการและอสมการ ฟงกชันและกราฟของฟงกชันชนิดตาง ๆ 
ไดแก ฟงกชันเสนตรง ฟงกชันโพลีโนเมียล ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล  รวมทั้งการหาอนุพันธ
และการอินทิเกรทของแตละชนิด การจัดลําดับอนุกรม โดยเนนการนําไปใชในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร และการประยุกตปญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
 Mathematics for economics in the following topics, real numbers, 
equations, inequation, types of functions and graph such as linear, 
polinomeal, exponential, limit; derivatives, integral and series. This is to 
concentrate to applied to solve solution in business and economics 
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3129103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
Microeconomics 1 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรเก่ียวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การทํางานของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขัน
สมบูรณ และไมสมบูรณรูปแบบตาง ๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร      
การผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดอื่น ๆ ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับตลาดปจจัยการผลิต  
และความลมเหลวของตลาด 
 Concept and application of economic theories on the fundamental of 
economics problems; working of price mechanism; demand and supply of 
goods and services; fundamental theories of consumer behavior, production 
behavior and cost of production. Pricing theory in Perfect Competitive Market 
and imperfect Competitive Market, the comparison of effectiveness on 
resources allocation in competitive market and others market, the 
fundamental theory on factors of production and the failure of market 

  
3129105 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

Macroeconomics 1 
3(3-0-6) 

 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค 
เปาหมายและปญหาในทางเศรษฐศาสตรมหภาค การคํานวณรายไดประชาชาติ ทฤษฎีการ
กําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงคและอุปทานของเงิน ปญหาการ
วางงาน ปญหาเงินเฟอและเงินฝด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราตางประเทศ และการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน 

Meanings and methodology of economics, macroeconomics index, 
target and problem in macroeconomics, national income computation, 
equilibrium theory of  national income, money market, demand and supply 
of money, unemployment rate, inflation and deflation, fiscal and monetary 
policy for stabilize economic, balance of payment, foreign exchange market 
and  exchange rate determination 

  
3129204 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2  

Microeconomics 2 
3(3-0-6) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนการใชทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน การวิเคราะห
การบริโภคขามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีตนทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและ
ตนทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสรางและพฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ 
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ทฤษฎีเกมเบื้องตน การกําหนดราคาปจจัยการผลิตภายใตโครงสรางตลาดสินคาและตลาด
ปจจัยประเภทตาง ๆ ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการเบ้ืองตน และแนวคิดเรื่องความ
ลมเหลวของตลาด 
 Consumer behavior theory with emphasis on indifference curve, 
intertemporal consumption analysis;  risks and consumptions; information 
cost theory; production theory and cost of production. The beginning of 
cooperation; the structure and behavior of markets and factor markets; basic 
games theory; the price determination of production factors in differences 
market; general equilibrium; fundamental of economics welfare and failure of 
the market 

   
3129206 เศรษฐศาสตรมหภาค 2  

Macroeconomics 2 
3(3-0-6) 

 แบบจําลองดุลยภาพรวมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราตางประเทศ 
ไดแก  แบบจําลอง IS-LM-BP การเปลี่ ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและ
ตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงคมวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปด 
และ แบบเปด ภาวะเงินเฟอ การวางงาน เสนฟลลิปส และนโยบายรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 Equilibrium model in money market; outputs market and Foreign Exchanges 
market such as IS-LM-BP model; the changes of equilibrium; outputs market and labor 
market; aggregate demand and supply models in closed and open economy; 
deflation; unemployment rate; Phillips curves and economic stabilization policies 

   
3129315 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

International Economics 
3(3-0-6) 

    ทฤษฏีการคาระหวางประเทศ แนวคิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แบบจําลอง
เฮกเชอร-โอลิน นโยบายการและมาตรการการคาระหวางประเทศ การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ทฤษฏีการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน และตลาดเงินตราและตลาดการเงินระหวาง
ประเทศ ระบบการคาและการเงนิระหวางประเทศที่สงผลตอเศรษฐกิจ 
 International Trade Theory; Comparative advantage concepts;  
Heckscher-Ohlin  Model, International Trade Policy, International economic 
integration;  Balance of Payments (BOP); international capital mobility theory;  
Foreign Exchange rate system; currency market and international financial 
market; the effectiveness of international trade and international monetary 
on economy 
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3129318 เศรษฐกจิสรางสรรค  
Creative Economy                            

3(3-0-6) 
 

 นิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย ความสําคัญของเศรษฐกิจ
สรางสรรคในระบบเศรษฐกิจไทย แกนของเศรษฐกิจสรางสรรค สถานภาพปจจุบันและ
อนาคตของภาคการผลิตและบริการไทย การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยโดยนวัตกรรม บริบทโลกที่สงผลตอการปรับโครงสรางการผลติและบริการ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของรฐับาล 
 Definition and scope of creative economy in Thailand, the importance 
of creative economy in Thailand Economy system;  core value, current and 
prospect of product and services under creative economy. Enhancing 
competiveness of Thai economy in global market by innovation, the impact 
of global market to reconstructing products and services, and government 
initiative in developing creative economy 

  
3129319 การพยากรณเศรษฐกิจและการวิเคราะหสภาวะธุรกิจ 

Economic Forecasting and Business Analysis 
3(3-0-6) 
 

 การวิเคราะหสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ การวิเคราะหดัชนี
ทางด าน เศรษฐศาสตร เทคนิ คการวิ เคราะห อนุ กรม เวลา การวิ เคราะห ถดถอย                
พหุการพยากรณทางดานเศรษฐศาสตรมหภาค การพยากรณอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

 Analyzing business and economic situation; business cycle theory; 
analyzing economic indexes, technical analysis of time series; multiple 
regression analysis, macroeconomic forecasting; industry and business 
forecasting 

  
3129321 เศรษฐศาสตรอิสลาม  

Islamic Economics 
3(3-0-6) 

  ความหมาย ที่มา พ้ืนฐานและโครงสรางเศรษฐศาสตรอิสลาม ปญหาตาง ๆ 
ทางเศรษฐกิจ แนวทางแกไขตามแนวทางอิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบธนาคาร ระบบการ
ประกันสังคมในอิสลามทั้งในประแทศไทยและประเทศอื่น 
 Meanings of fundamentals and structure of Islamic economics, Economic 
problems, Islamic approaches, Ownership, Banking system, Social security system in 
Islam in Thailand and other countries 
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3129433 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 
Project and Plan Analysis 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการและ
แผนงาน  หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน  ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
การวิเคราะหตนทุนและประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน  การวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอน 
การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและแผนงาน  
 Principles and planning methods in project and platform level, project 
and platform management; principles and methods of project and platform 
assessment;  study the possibilities of the project; analyzing cost and benefit  
of both public and private project; measuring effectiveness and efficiency of 
project, determining alternatives of main project, decision-making process of 
project and platform, cost-benefit ratio analysis, systematic analysis in project 
and platform 

 
 

  
3129435 

 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Research Methodology in Business Economics 

3(3-0-6) 

  ระเบียบวิธีวิจัยในทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิธีการ
วิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหา การตั้งชื่อหัวขอ
วิจัย การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล การออกแบบ
สอบถาม การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอผลงานวิจัย การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย การนําเสนอโครงการวิจัย และการฝกทําวิจัย 
 Research methodology in economics both in theoretical and practical 
aspect based on social sciences research methodology, quantitative and 
qualitative methods, problem identification, titling research topics, 
determining research objectives, data and data collection, questionnaire 
designing, data management, data analysis, findings presentation, writing 
research proposal, research project presentation and practice conducting 
research 

  
3129436 

 
สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Seminar in Business Economics 

3(3-0-6) 

 ศึกษา คนควา วิเคราะหและอภิปรายในหัวขอเก่ียวกับเศรษฐศาสตรธุรกิจ เรียบเรียง
เปนรายงานและนําเสนอและเผยแพร 

Studies, analyze and discussion on the topics related to business 
economics, compiled into a report and presented and published 
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       2) เฉพาะดานเลือก                                         ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้                                   ไมนอยกวา  15  หนวยกิต                         
   
3120206 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

Quantitative Analysis 
3(3-0-6) 

  คณิตศาสตรที่ใชในการวิเคราะห เชิงปริมาณ เทคนิค การตัดสินใจภายใตความ
แนนอนและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน และการ
จําลองสถานการณ  
 Introduction to statistics for quantitative analysis, decision making 
techniques under certainty and uncertainty, linear programming, network 
analysis, and simulation modeling 

   
3129207 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 

Human Resource Economics 
3(3-0-6) 

  ความหมายของแรงงาน ตลาดแรงงาน อุปสงคและอุปทานของแรงงาน การทํางาน
คาจางและชั่วโมงการทํางาน ปญหาการวางงาน ตําแหนงงานวาง แหลงผูวางงานและกําลังหา
งานทํา รวมท้ังศึกษาถึงการกอตั้งสหภาพแรงงาน การเจรจารวมตอรอง ทฤษฎีสหภาพ
แรงงาน ความสัมพันธระหวางสหภาพแรงงาน และแรงงานสัมพันธ ขอพิพาทแรงงานและการ
ไกลเกลี่ย การประนี- ประนอม การอนุญาโตตุลาการ การประกันสังคม การใชแรงงานเด็ก
และสตรี พระราชบัญญัติเก่ียวกับแรงงานไทย 
 Meanings of labor, labor market, demand and supply of labors, wages 
and working hours, unemployment problems, job vacancies, unemployed 
and job-hunting sources, study of labor unions establishment, negotiation,  
labor union theories, relationship between labor union and labor relations, 
labor dispute and conciliation, compromise, arbitration, social security, 
children and women labor using  and Thai labor Act 

 

  
3129208 เศรษฐศาสตรสุขภาพ  

Health Economics 
3(3-0-6) 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงคและอุปทาน 
ตอบริการสุขภาพ ความลมเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ  
การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการ
สุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ ศึกษาบทบาทและผลกระทบของขอตกลงทางการคา
และบริการสุขภาพระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาดัชนีสุขภาพ การประเมินระดับสุขภาพ 
บทบาทของบริการทางการแพทย ประเภทของบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพหลักของ
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ประเทศตาง ๆ 
Health economics concepts and health services.  Demand and supply 

in health services,  health care market failure and the government 
intervention,health insurance, public health fiscal,  efficiency and equality in 
national health service, health project assessment,  study of the role and 
impact in trade agreements and international health services as well as 
health index assessment. The role of the medical service, the type of health 
service, primary health care systems of different countries 

  
3129210 เศรษฐกิจชมุชน  

Community Economy 
3(3-0-6) 

 ทองถิ่นและชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน ทฤษฎีวาดวย
ทําเลที่ตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะหการเคลื่อนยายทรัพยากรระหวางทองถ่ิน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางทองถ่ิน การพัฒนาระบบเครือขายชุมชน แนวคิดธนาคารชุมชน การทํา
แผนแมบทชุมชน ปญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นโยบายรัฐบาล วิเคราะห
ปจจัยหลักของทองถ่ิน ไดแก แรงงาน อาชีพในชุมชน การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
พาณิชยกรรม  
 Local and community, economy activity in local and community.   
Homeland theories, local-resource movement analysis, relationship between 
locality character. Community system development, community bank 
concept,   community model scheme, problem and community economics 
development process, government policy, keys factor local analysis; labor, 
local job, agriculture, industry, commerce 

  
3129211 เศรษฐกิจพอเพียง  

Sufficiency Economy             
3(3-0-6) 

 ความหมาย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตประจําวัน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยศึกษาบทเรียนจากเหตุการณวิกฤตเิศรษฐกิจของไทย ตลอดจน
ศึกษาความสัมพันธของทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริกับเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณตาม
แนวพระราชดําริ ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองอยาง
มั่นคงและยั่งยืนในระดับตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ใน
กรณีศกึษาตางๆท่ัวประเทศ 

Meanings, philosophy, thought of sufficient economy, applying 
sufficient economy in economic activity and daily lives in globalization era, 
lesson from the previous economic crisis, the relationship between King 
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Bhumibhol’s new theory and sufficient economy, Royal cooperative. These 
theory, thought, and framework is to develop the sustainability of self 
reliance and also the study on related cases 

  
3129212 เศรษฐศาสตรสหกรณ 

Cooperative Economics 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญของสหกรณ หลักการสหกรณ ระบบสหกรณ แนวคิด
เก่ียวกับทุนและกําไรของสหกรณ การประยุกตหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใชกับ
ธุรกิจของสหกรณสหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 Meaning, significance of  cooperative; cooperative  principles,  
cooperative system concept on capital and profit of cooperative; application 
of principle and theory of economics for cooperative business, cooperative 
and socio-economic development 

 
 

  
3129214 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 

Economics for daily life 
     แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจและการประยุกตในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจยุคใหม 
 Concepts and theories of sufficiency economy, economic theory, 
economic activity, economic condition analysis, applying economic in daily 
lives according to current economics trend 

  
3129320 

 
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
Economics of Money and Banking 

3(3-0-6) 

  บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ พิจารณาวิวัฒนาการของเงินและ
ระบบการเงิน ทฤษฎีเงินตรา หนาที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย ระบบธนาคารที่เปน
ธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา บทบาทของธนาคารตอปริมาณเงิน การสรางและการทําลาย
เงินฝาก ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ บทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  
 The role of money and funds in the economic system, The 
development of money, finance system, theory of money, role of central 
bank, commercial, stand alone and groups, role of bank with money supply, 
creation and deterioration of deposit, the role of financial institution in 
developing economic 
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3129323 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 
Entrepreneurship and Business Development 

3(3-0-6) 

 ความหมาย  บทบาท  ประเภท  และคุณลักษณะพิเศษของผูประกอบการ การมอง
หาโอกาสใหม ๆ ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มตน ความกาวหนา การบริหารธุรกิจอยาง
เปนระบบ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจ
ในรูปแบบของแผนธุรกิจเพ่ือผูประกอบการจะไดใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
จริงได ปลูกจิตวิญญาณของการเปนเจาของกิจการ และการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูประกอบการทั่วไป 
 Meanings, roles, types and extra aspect of entrepreneurship, seeking 
for new chances for investing in business world, commencement, progress 
and systematic business administration, risk in running business and 
determining guidelines of business operations in the form of business plan for 
entrepreneurs to designate the directions of business operations, growing 
spirit of ownership and consultant to general business practitioner 

  
3129324 หลักการลงทุน 

Investment Principles 
3(3-0-6) 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ศึกษา
ผลตอบแทนความเสี่ยงและจังหวะในการลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ 
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของหลักทรัพยแตละประเภทที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 Introductions to securities investment for both money and capital 
market; study on risk-return and timing for investment in various securities as 
well as study on the impact of each type of securities that affected to overall 
economy 

 

  
3129325 การจัดการทางการเงิน 

Financial Management 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 

เปาหมายหลักของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ พื้นฐานของการจัดการทาง
การเงิน เชน มูลคาตามเวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการ
ตัดสินใจเพ่ือลงทุนในสินทรัพย ทางเลือกในการจัดหาแหลงเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน 
นโยบายการเงินปนผล ตนทุนของเงินทุนและโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ การวางแผนทาง
การเงินระยะสั้นระยะยาว การประเมินมูลคาของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ภายใต
สภาพแวดลอมและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
 The goal of Financial Management on business; fundamentals of 
Financial Management such as Time Value of Money (TVM); the concept of 
Risk and Return; the principle of the decision making on investing in assets; 
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alternative of capital funding; Working Capital Management; dividend Policy; 
Cost of Capital and Capital Structure; Financial Planning in short-term and 
long-term; business Valuation, and Risk Management in difference economic 
conditions 

  
3129327 เศรษฐมิติเบื้องตน 

Introductory Econometrics 
3(3-0-6) 

 วิธีการนําความรูทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐกิจโดยเนนเทคนิคการประมาณคาและการประยุกตทางเศรษฐศาสตรในแบบจําลอง
ถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และหลายตัว การใชตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ 
ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในแบบจําลองถดถอยเบื้องตน และศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะหแบบจําลองเศรษฐมิต ิ
 Methods of applying statistics and economics theory in analyzing 
business information with the emphasis on estimation and economic 
application in regression models with single and multiple variables, using 
qualitative independent variables, problems of basic regression models, 
software in econometric analysis 

  
3129331 หลักศาสนบัญญตัิอิสลามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  

Principles of Islamic Theology of Economics 
3(3-0-6) 

  ความสําคัญของหลักศาสนบัญญัติอิสลามที่เก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร หลักศาสน
บัญญัติอิสลามวาดวยกรรมสิทธิ์ อะกัด (การทํานิติกรรมสัญญา) การจํานํา จํานอง ความ
แตกตางระหวางดอกเบี้ยและกําไร การเชา คาจาง ซะกาต การเปนหุนสวน การประกอบ
ธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่อิสลามอนุมัติและไมอนุมัต ิ
 Significance of Islamic theology in economics; principles of Islamic 
theology on ownership, aqads (contracts), pawn, mortgage, differentiate 
between interest and profit, rent, wage, zakat, partnership, as well as 
permitted and prohibited business in Islam 

  
3129332 การบัญชกีารเงินและการธนาคารอิสลาม  

Financial Accounting and Islamic Banking 
3(3-0-6) 

          ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไปและธนาคารอิสลามในดานตาง ๆ คือ การแบง
หนวยงานและหนาที่ในระบบบัญชี เอกสารที่ใชในการลงบัญชี การลงบัญชีเก่ียวกับการให
กูยืมและใหเครดิต การโอนเงินและการเรียกเก็บเงิน เงินฝาก เงนิกูยืม เงินกองทุน การลงทุน
ในหลักทรัพย สินทรัพยประจํา สินทรัพยและหนี้สินอื่น ๆ ของธนาคาร การปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ รายได คาใชจาย และการจัดทํางบการเงิน 
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 Accounting in commercial banking and Islamic banking operations as 
the division and of accounting unit and functions, accounting documents, 
accounting for lending and credit, money transfer, deposit, loan, equity, 
income, expense, and preparation for financial statements 

  
3129434 เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกิจโลก  

Thai Economy and World Economy 
3(3-0-6) 

 ลักษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทั้งในอดีต
และปจจุบันปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยากจน การกระจายรายได     
การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การวางงาน การโยกยายของ
แรงงาน ปญหาชุมชนเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางการพัฒนากับ
นโยบายการเงิน การคลัง การคา และการเงินระหวางประเทศ  

Structure and mechanism of Thai and World economies both in the past 
and present, major problems of economy particularly poverty, income 
distribution, rural development, agricultural and industrial development, 
unemployment, labor migration, urban problems, environmental problems and 
relationship between development and monetary policy, fiscals, trade and 
international finance 

  
       2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ                                         9  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3129337 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

Preparation for professional experience and cooperative 
business education 

3(270ชั่วโมง) 

 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ เทคนิค
ในการสมัครงาน  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ  
 Principles, concepts, processes of cooperative education and related 
regulations, technique for apply for a job, basic knowledge in workplace for  
develop themselves according to the professional standards such as personal 
development, English, information technology, communication, human 
relations, teamwork, and quality management as well as report writing and 
technique for academic presentation 
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3129438 สหกิจศึกษาธุรกิจ  
Business Cooperative Education 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 3129337 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือเตรียม
   สหกิจศึกษาธุรกิจ 
Pre-requisite           : 3129337 Prepare for professional experience 
   or preparation for business education 

 6(600ชัว่โมง) 

 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยการปฏิบัติงานและการทํารายงาน
จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา     
เปนเวลาไมนอยกวา 600  ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจริง 
 Practical work in various types of business, working and report writing 
under supervision by executive and advisor at least 600 hours or not less 
than 16 weeks with emphasis on practicalities 

  
3129439 ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

Field Experience in Business Economics  
 6(600ชั่วโมง) 

 ฝกประสบการณ การปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับการนําไปประยุกตใช
ในองคการหรือหนวยงาน เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ    
เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง 
 Have an experience Practical business economics for application in 
organizations or agencies. To gain knowledge, skills, attitudes and professional 
experience. For at least 600 hours 

 

  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้
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 3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ดร.นัทที  ขจรกิตติยา   
   ผูชวยศาสตราจารย 
    

ปร.ด. (การจัดการ) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2555 
2539 
2534 

12 12 12 12 12 12 

2. ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง  
   อาจารย 
    

Ph.D.(Finance & 
Banking)  
M.Econs (Finance & 
Banking)  
บธ.บ.(การบริหารงาน
บุคคล)  

Universiti Utara Malaysia, 
ประเทศมาเลเซยี 
National University of 
Malaysia ,ประเทศมาเลเซยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2538 
 

2529 

12 12 12 12 12 12 

3. นางวาสนา พิทักษธรรม  
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2545 
2534 

12 12 12 12 12 12 

4. นางสาวอรวรรณ  กมล 
   อาจารย 
    

ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ)  
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

2536 
 

2533 

12 12 12 12 12 12 

5. นางสาวจารินี  วัฒนไทย 
    อาจารย 
    

ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร) 
วศ.บ. (มัลติมีเดียและ
ระบบอินเทอรเน็ต)                                    

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

2556 
2553 

15 15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ดร.ชมพูนุท  ศรพีงษ 
   ผูชวยศาสตราจารย 
    3 9599 00008 29 1 
 

Ph.D.  Business 
Administration 
 
บธ.ม. 
วท.บ.(เคม)ี 

The Institute of  
International Studies 
Ramkhamhaeng University 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 
 
 

2540 
2536 

12 12 12 12 12 12 

2. ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ล่ิวคุณูปการ 
   อาจารย 
   3 9599 00439 01 1 

Ph.D. Business 
Administration 
 
MBA. 
Master of Business 
Administration 
(Marketing) 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
(การตลาด) 

The Institute of 
International Studies at 
Ramkhamhaeng University 
West Coast University
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2550 
 

 
2537 

 
 
 

2532 

12 12 12 
 
 

12 12 12 

3. นางอัปสร  อีซอ 
   รองศาสตราจารย 
   3 9499 00306 82 8 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 
2523 

 

12 12 12 12 12 12 

4. นายสัสดี  กําแพงดี 
   อาจารย 
   3 1408 00130 79 4 

บธ.ม.(การเงินการ 
ธนาคาร) 
บธ.บ.(การเงินการ 
ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยวงคชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

2554 
 

2548 

15 15 15 15 15 15 

5. นางสาวพยอม  ตอบประโคน 

   อาจารย 

   3 3108 00227 41 9 

บธ.ม.(การบัญชี) 

บธ.ม. 

 

บธ.บ.(การบัญช)ี 

บธ.บ.(การเงินการ

ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2549 

 
 

2546 
2533 

12 12 12 12 12 12 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. ดร.สิตานนท เจษฎาพิพัฒน 
   รองศาสตราจารย 

 

Certificate (Env. Econ.) 
Ph.D. (Ag. Ec) 
 
Master (Ag. Ec) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

Harvard University 
University of Illinois at Urbana-
Champaign  
Penn. State 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 
2527 

 
2521 
2519 

2. ดร.ณพพงศ  ธีระวร 
   อาจารย 
 

Ph.D. Business  
Administration (International) 
MBA. (Marketing) 
 
บธ.บ. (การตลาด) 

สถาบันการศกึษานานาชาต ิ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Oklahoma City University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2552 
 
2541 

 
2536 

3. ดร.ชูตา ประโมจนีย 
   อาจารย 
 

Ph.D. (Economics)  
 
พศ.ม. (เศรษฐศาสตรการเงินและ
การเกษตร) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

University Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซยี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2550 
 

2540 
 

2534 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม        
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
                4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
                4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาในภาคอุตสาหกรรมระดับทองถิ่น
โดยใชการบริหารธุรกิจเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
                4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
                4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
                4.1.5 มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4  
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 
        ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพเิศษ 
กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธการประเมินผล 

1. ทักษะภาษาอังกฤษ 1 . จั ด ร าย วิ ช า ใน ห ม ว ด
รายวิชาศึกษาทั่ วไป บั งคับ
เรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใชภาษามลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
เรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

3. ดานทักษะทางคอมพิวเตอร 1 . จั ด ร า ย วิ ช า ใน ห ม ว ด
รายวิชาศึกษาทั่ วไป บั งคับ
เรียน 1 รายวิชา 
2. ประกวดทักษะดาน 
คอมพิวเตอร 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

4. ดานบุคลิกภาพ 1 . ยกระดั บการแต งกาย
นั ก ศึ ก ษ า ด ว ย ก า ร อ อ ก
มาตรการ 
2. กําหนดใหการแตงกาย
ตามระเบียบที่ถูกตอง 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมบุคลิกภาพ 

1. คณะกรรมการในหลักสูตร  
ประเมิน 
2. การประเมินผลการเขาเรียน
โดย  อาจารยผูสอน 
3.การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

5. ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
2. มาตรการการตรงตอเวลา  

1. คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

2. คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

6. จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. ธนาคารความดี 
2. จัดกิจกรรมยกยองคนดี 

1. คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

2. คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 
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คุณลักษณะพเิศษ 
กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธการประเมินผล 

7. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1 
รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1. การสังเกต 
2. ก ารป ระ เมิ น ก า ร เข า ร ว ม

กิจกรรม 

8. จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. กําหนดใหนักศึกษาทํา
โครงการ ปละ 1 ชิ้นงาน 
และใหมีโครงการชวย
ประชาชนในทองถ่ินที่
ประสบภัยตามโอกาส  
และนําเสนอการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

1. นําเสนอกิจกรรมตออาจารย 
    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ก ร อ บ
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยนั อดทนและสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณคา
และศั กดิ์ ศ รี ขอ งค วาม เป น
มนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และจิตสํานึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน
มี จิ ต สํ านึ ก ใน ก า ร อนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่ งแวดลอม 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมี
ความรับผิ ดชอบต อตน เอง 
สถาบันและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟ งความคิดเห็นของ
ผูอื่น และมีความซือ่สัตยสุจริต 

2) การวิ เคราะห แบบวิภ าษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ด านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Interactive 

1) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธ ี

2) วัดและประเมินจากกลุม
เพ่ือน 

3) วั ด และป ระเมิ น จ าก
ผลงานกรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผล
การเข ารวม กิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
และภูมิปญญาทองถ่ิน Action Learning) 

4) ก า ร ใช ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case 
Study) 

5) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

 
2.1.1 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู และ
การประยุกตความรู 

3) มี ค ว าม รู แ ล ะค ว าม เข า ใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู 
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ
ประยุกตใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
ร ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ร าย  ก าร
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศกึษาคนควา  
4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร

นําเสนอรายงานในชั้น
เรียน  

 

 
2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
เชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได  

 

1) การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแก ไข
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณ ท่ัวไป โดยใช
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 
การอภิ ป รายกลุ ม  ก ารทํ า
กรณีศึกษา การโตวาที  การ
จัดทําโครงการ และการใชเกม 
เปนตน  

1) การสอบวัด
ความสามารถในการคิด
และแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงาน
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก ไ ข
ป ญ ห า  ก า ร ศึ ก ษ า
คนควาอยางเปนระบบ 
การวิ เคราะห วิจ ารณ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
เ ช น  ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห วิ จ า ร ณ
กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ ม  ก า ร
ประชุมปรึกษาปญหา 
และการสัมมนา 

 
2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ทั้ งในฐานะผูนํ าและสมาชิก
กลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง 
ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) กลยุทธการสอนที่ เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอนและ
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มี ก ารทํ า ง าน เป น ที ม  เพื่ อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
ไ ด มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม       
พหุวัฒนธรรม 

1) ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
ทํางานรวมกบักลุมเพ่ือน 
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
สรางสรรค 

2) การประเมินผู เรียนใน
การแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม
ใน ส ถ า น ก า รณ ก า ร
เรียนรูตามวัตถุประสงค 

3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 
2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดตอสื่ อสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล
และนํ าเสนอขอมูลไดอยาง

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้ ง
การพูด การฟง และการเขียน
ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
แ ล ะ ผู ส อ น  แ ล ะ บุ ค ค ล ที่
เก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการเรียนรู

1) การประเมิ นผลงาน
ตามกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชแบบ
สั ง เ ก ต  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการ
ฟงจากแบบทดสอบที่
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า รสื บ ค น ข อ มู ล เ พ่ื อ ก า ร
แสวงหาความรู 

ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ก า รสื่ อ ส า รที่ ห ล าก ห ล าย
รูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณการเรียนรู    
ที่ ส ง เส ริ ม ให ผู เ รี ย น ได ใ ช     
ความสามารถ ใน การเลื อก   
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
และเนื้อหาที่นําเสนอ 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

3) ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร
วิเคราะหขอมูล โดยใช
ขอสอบ การทํารายงาน
กรณี และการวิเคราะห
ขอมูลผลการ 

4) ศึกษาวิจัย การศึกษา
อิสระ 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ก ร อ บ
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมี วินั ย
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย  แ ล ะ ค ว าม
รับผิดชอบตอตนเองสถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผู อ่ื น  รวมทั้ ง เคารพ ใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ที่ เป น ไป ต าม ระ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับ ผิ ดชอบ ต อตน เอง 
สถาบัน และสังคมเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
มีจิตอาสา 

2) อาจารยผูสอนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า รจั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีการประเมินระหวาง
เ รี ย น  โ ด ย ผู เ รี ย น
ประเมินตน เอง กลุ ม
เพ่ือน อาจารย และใช
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่
หลากหลาย ไดแก การ
สังเกต การสัมภาษณ 
การสนทนากลุม แบบ
ประเมินตน เอง และ
ป ระ เมิ น จากก ารจั ก
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
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2.2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหองสมุดเพ่ือการแสวงหา
ความรู  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในการประยุกตความรู 

5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญใน
เนื้อหา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู 
บูรณาการความรู และประยุกต 
ใชความรูต ามหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โ ด ย ใ ช ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายทั้ งการบรรยาย
ร ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ร าย  ก าร
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน  

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศกึษาคนควา  
4) ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้น
เรียน 

 

 
2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การแสดงออกถงึการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห  
2) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงบูรณาการ  
4) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงสรางสรรค 

1)  การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแก ไข
ปญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่ วไป  โดยใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน 
ก าร อภิ ป ราย กลุ ม  ก ารทํ า
กรณีศึกษา การโตวาที  การ
จัดทําโครงการและการใชเกมส 
เปนตน 

1) ก า ร ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิด
และแกไขปญหาโดยใช
กรณีศกึษา 

2) การประเมินจากผลงาน
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก ไข
ปญหาการศึกษาคนควา
อย างเป นระบบ การ
วิเคราะหวิจารณ  เชน 
รายงานการวิเคราะห
วิ จ า ร ณ ก ร ณี ศึ ก ษ า 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ 
รายงานผลการอภิปราย
กลุม การประชุมปรึกษา
ปญหาและการสัมมนา 



59 
 

 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิต
ในสถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเรียนเปนกลุม 

3) การแสดงออกถึงการเปน
แบบอยางที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการทํางานเปนทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ี
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรม
องคกรไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
และบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผูนํา 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน 
แ ล ะ สั ง เ ก ต จ า ก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ใน ก ารร วม กิ จ ก ร รม
ตางๆ  

 
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะหตัวเลข แปลผล
และนําเสนอขอมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสารตอสาธารณชน โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมี
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การติดตอ สื่อสารระดับบุคคล 
ก ลุ ม ค น  ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลวิเคราะหสถานการณทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ จ ริ ง แ ล ะ
สถานการณจําลองและนําเสนอ
การแก  ป ญ ห าที่ เห ม าะส ม 
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รส น เท ศ ใน ห ล ากห ล าย
สถานการณ  

1) ประเมินผลตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดย
การสั ง เกต  ป ระ เมิ น
ทักษะการพูด การเขียน 
แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคการเรียนรู  
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3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน     
อดทน และสูงาน 
  3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพ 
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
  5) รักและภู มิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) ดานความรู 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 
3) ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผู อ่ืน และ      

ตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

          5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล

ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

การแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ พัฒนาการเรียนรู                  

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ พัฒนาการเรียนรู                  

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย                  

1001052   การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ                  

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  

2100112  วิทยาการแหงความสุข                  
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100113  สุนทรียวิจักขณ                  

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูตลอดชีวิต                  

2100118  ความจริงของชีวิต                    

2100119  การพัฒนาตน                    

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    

2150101  สังคมภิวัตน                  

2150102  การจัดการทางสังคม                  

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต                    

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

4100102  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
          1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบัน 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบตอตนเองสถาบัน 

และสังคม 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพ 

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
5) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

          2) ดานความรู 
               1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดเพ่ือการ

แสวงหาความรู 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู  
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู  
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
6) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา 

          3) ดานทักษะทางปญญา 
1) การแสดงออกถึงการคดิอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห  
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
4) การแสดงออกถงึความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค 

          4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม 
3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม 
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม  
5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

          5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสารระดับบุคคล โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล 

  4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3120201  กฎหมายธรุกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย                         

3120302  สถิติธุรกิจ                         

3122101  การบัญชีขั้นตน 1   O O    O O O  O  O O O O   O  O   

3123101  ภาษีอากรธุรกิจ   O O    O O O  O  O O O O O  O  O O  

3123302  การเงินธุรกิจ   O O O   O O O   O O O O O O  O  O   

3124101  หลักการตลาด   O O O    O    O   O  O  O  O   

3126101  หลักการบริหารธรุกิจ   O O O  O O O O   O O O O O O  O  O O O 

3126202  การจัดการการดําเนินงาน   O O O O    O O   O  O O O  O  O  O 

3126203  การจัดการทรัพยากรมนุษย                         

3129101  เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ                          

3132101  โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องาน    
   ธุรกิจ 

  O O   O  O O  O O   O  O O    O  

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3129102  คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร   O O O O O O  O  O  O O O  O O O O O  O 

3129103  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1    O O O  O O  O  O  O O O  O  O O O  O 

3129105  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O O  O 

3129204  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O O  O 

3129206  เศรษฐศาสตรมหภาค 2   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O O  O 

3129315  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ   O O O   O  O    O O O  O  O O   O 

3129318  เศรษฐกิจสรางสรรค       O O   O  O   O   O  O  O O  O O 

3129319  การพยากรณเศรษฐกิจและการวิเคราะหสภาวะ
   ธุรกิจ 

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

3129321  เศรษฐศาสตรอิสลาม   O O O   O  O    O O O  O   O O  O 

3129433  การวิเคราะหโครงการและแผนงาน    O O   O  O    O O O  O  O O O   

3129435  ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกจิ    O O     O      O  O  O    O 

3129436  สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ    O O     O     O O  O    O   
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3120206  การวิเคราะหเชิงปริมาณ   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O   O 

3129207   เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย   O O O   O  O    O O O  O  O O   O 

3129208  เศรษฐศาสตรสุขภาพ   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O   O 

3129210  เศรษฐกิจชุมชน   O  O   O  O    O O O  O   O  O  

3129211  เศรษฐกิจพอเพียง    O  O   O  O    O O O  O  O   O O 

3129212  เศรษฐศาสตรสหกรณ   O O O  O O  O  O  O O O  O  O O O  O 

3129214  เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน   O O O  O O  O     O O  O  O  O O O 

3129320  เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร   O O O   O  O  O  O O O  O  O O   O 

3129323  การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ   O O   O O  O    O  O  O  O O   O 

3129324  หลักการลงทุน   O O O  O O  O    O O O  O  O O   O 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะเชาว
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

3129325  การจัดการทางการเงิน   O O O  O O  O    O O O  O  O O   O 

3129327  เศรษฐมิติเบ้ืองตน    O O O  O O  O  O  O O O  O  O O   O 

3129331  หลักศาสนบัญญติัอิสลามเก่ียวกับ  
   เศรษฐศาสตร  

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

3129332  การบัญชีการเงินและการธนาคารอิสลาม    O O O   O  O    O O O  O   O O  O 

3129434  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก   O O O  O O  O    O O O  O  O O   O 

3129337  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือ 
   เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

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

3129438  สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ    O  O   O O O   O O O O  O O O O O O  

3129439  ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ   O  O   O O O   O O O O  O O O O O O  
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

      2.1.1 ระดับรายวิชา ในการประเมินระดับรายวิชาใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
      1) จัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เชน ใหนักศึกษาประเมินผูสอน     
ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ผูสอนสัมภาษณนักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุมยอย 
      2) จัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดไวใน รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) และ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 
      3) การประเมินเครื่องมือที่ใชประเมินผลนักศกึษา เชน ใบงาน แบบฝกหัด ขอสอบ  
      4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
        2.1.2 ระดับหลักสูตร ในการประเมินระดับหลักสูตรใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
       1) แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวใน รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาจาก 

  1.1) วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  1.3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

      2) จัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาดวยวิธีการและ
เครื่องมือตาง ๆ เชน โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามที่คณะกรรมการกลางใหความเห็นชอบ 
 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 ในการประเมินระดับหลักสูตรใหดําเนินการดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้

      1) แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อสัมภาษณบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณา
คุณลักษณะบัณฑิตเปนไปตามที่กําหนดไว ใน รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เชน วัตถุประสงคของ
หลักสูตรคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาศักยภาพของบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได 
      2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา     

ในรายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ         
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม 

2.2.2  สงเสริมอาจารยให มีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริม 
การพัฒนาทองถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  
มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.2.5  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.7  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เชน E-learning 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังตอไปนี้ 

1.1 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร 
และมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 5 
คน  ตองมีคุณสม บัติดั งตอ ไปนี้ คื อ  มี คุณ วุฒิ ข้ันต่ํ าปริญ ญ าโทหรือ เที ยบ เท า  หรือมี ตํ าแหน ง 
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช 
สวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด    
โดยมีการวางแผน การประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงการนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการ
เรียนรู และการมีงานทํา นอกจากนั้น ยังติดตามสถานการณของตลาดงานและสังคม รวมถึงการสํารวจความ
พึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี ้

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ กําหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษาในการรับนักศึกษา ซึ่งเปนไปตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ทั้งในระบบการสอบคัดเลือกหรือระบบโควตา 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มีระบบและกลไกการเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการเตรียม 
ความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษา  

 
4. อาจารย 

หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย
ใหม การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตาม และ
ทบทวนหลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาอาจารย 
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4.1 การรับอาจารยใหม 
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย

อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจหรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวของ 

4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวย การประเมินสถานการณปจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดทํารายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน     
การเรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา  โดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษานั้นได
พิจารณาท้ังจากความรู ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชา และประสบการณในการสอนหรือการทํา
วิจัยหรือการบริการวิชาการ 

5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการประเมินผูเรียน โดยกําหนดใหสอดคลองกับการประเมิน
ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู
อยางต่ําปริญญาตรี หรือมีความรู/ประสบการณดานงานสํานักงานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนควรไดรับ การอบรม
จากหลักสูตร ใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร  
การจัดเตรียมความพรอมและการสนับสนุนงานการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล  

6.2 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหคณะวิทยาการจัดการ ทั้งงบประมาณแผนดินและ

งบประมาณบํารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะให
สืบคนสวนระดับหลักสูตรมีหนังสือตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอปุกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางพอเพียง 

6.3.1 สถานท่ี 
ลําดับ

ที ่
อาคารสถานที ่ จํานวน 

(หอง) 
อุปกรณประกอบ 

1 หองบรรยายอาคารเรียน 23    
ความจุ 50 คน  

17 กระดานไวทบอรด โตะ เกาอี้  
เครื่องขยายเสียง และ Projector  

2 หองบรรยายอาคารเรียนรวม  
อาคาร 20  ความจุ 50 คน 

44 กระดานดํา โตะ เกาอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 - เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 45 เครื่อง/หอง 
- โปรเจคเตอร 
- เครื่องขยายเสียง 
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 10 เครื่อง 

4 หองปฏิบัติการตลาดหุนจําลอง 1 - เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 10 เครื่อง 
- TV 36 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง 
- หองประชุม จํานวน 2 หอง 

 
6.3.2 อุปกรณการสอน  
        อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาการจัดการ 

ลําดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 
(เครื่อง) 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) 
จํานวน 2 หองๆ ละ ประมาณ 45 เคร่ือง 

90 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)  3 
3 เครื่องฉายภาพ (Projector) 18 
4 โทรทัศน (TV) 36 นิ้ว 4 

 

6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอตอการใหบริการสําหรับสืบคนสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานทาง 
Website http://aritc.yru.ac.th 
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  6.3.3.1 เอกสารและตํารา 

             1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย  จํานวน        7,249 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน         339 ชื่อเรื่อง 

รวม      7,585  ชื่อเรื่อง 
  2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1 ภาษาไทย  จํานวน         288 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน           - ชื่อเรื่อง 
  รวม         288 ชื่อเรื่อง 

  3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1 ภาษาไทย  จํานวน         159 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน           - ชื่อเรื่อง 

รวม           159 ชื่อเร่ือง 
 

6.3.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนความีจํานวน 12 ฐานขอมูล ดังนี้ 

e-Book  
(3 ฐานขอมูล) 

e-Journal 
(7 ฐานขอมูล) 

e-Thesis 
(2 ฐานขอมูล) 

1. iGLibrary (iG Publishing) 
2. Gale Virtual Reference 

Library (eBook) 
3. 2eBook 

 

1. ScienceDirect 
2. Academic Search Complete 
3. Springer Link 
4. Web of Science 
5. Computer & Applied 

Sciences Complete 
6. H.W. Wilson 
7. Emerald Management 

(EM92) 

1. ThaiLIS 
2. ProQuest Dissertation 

& These Global 
 

 

 

 6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของ

หลักสูตรมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพ่ือทําการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวของกับเนื้อหา 
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและใหบริการแกอาจารยและนักศึกษาไดคนควา รวมถึง 
ใชประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังไดขอความอนุเคราะหตํารา หนังสือทางวิชาการ วารสารตาง ๆ  
จากองคกรเครอืขาย และมูลนิธิตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

 
6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตาง ๆ ที่จัดไว โดยการตรวจสอบ     
ขอรองเรียน หรือสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  



71 
 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
   ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
   มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค  การศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด      ปการศึกษา 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี)   อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีผานมา 

 × × × × 

8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

× × × × × 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

× × × × × 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนจํานวน 2 ครั้ง คือ 
กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ
สอนของอาจารย 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศกึษาและบณัฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษา 
ปสุดทาย และบัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของทาง
การศกึษา 
 2.3  โดยผูใชบณัฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผู ใชบัณฑิต  
ผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
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 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
   1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มคอ.7)  
   2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อยาง
ตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

   สรุปการปรับปรุงหลกัสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2556 เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Bachelor of Business Administration Program in 
Business Economics 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   
Bachelor of Business Administration Program in 
Business Economics 
 

  
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
ชื่อยอ   :  บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกิจ) 
ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Business Administration  
             (Business Economics) 
ชื่อยอ   :  BB.A. (Business Economics) 
     

 2. ชือ่ปริญญา  
ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
ชื่อยอ   :  บธ.บ. (เศรษฐศาสตรธรุกิจ) 
ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Business Administration  
             (Business Economics) 
ชื่อยอ   :  B.B.A. (Business Economics) 
       

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุงผลิตบัณฑิตทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มี
ความรู  ความสามารถ  เพ่ื อประกอบวิชาชีพทางด าน
เศรษฐศาสตรตามความตองการของสังคมพหุวัฒนธรรม 
นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มีความรู 
ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีวินัยและมีทักษะชีวิต สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาต ิ  

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   
ที ่ม ีค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ และความ เข า ใจทางด าน
เศรษ ฐศาส ต ร  โด ยส ามารถนํ าอ งค ค วามรู ท างด าน
เศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
อิสระ ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีบูรณาการองคความรูทางดาน
เศรษฐศาสตรและประยุกต ใช กับภาคธุรกิจไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี เจตคติที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน ระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ รวมถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ 
 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 เพื ่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ ที่มีความรูความสามารถและความเขาใจทางดาน
เศรษฐศาสตร โดยสามารถบูรณาการองคความรูทางดาน
เศรษฐศาสตรไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
และอาชีพอิสระ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี เจตคติที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ 

4.4 เพ่ือใหบัณฑิตมีความรู และสามารถนําไปใชใน
การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได และเสริมสรางใหบัณฑิตมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีความคดิริเริ่มสรางสรรค               

 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หมายเหตุ 
 4.5 เพื่อใหบัณฑิตมีความรู และสามารถนําไปใชใน
การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได                   
  4.6 เพื่อใหบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปน
ระบบและสรางสรรค 
 4.7 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีและสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนาตนเองได 

4 .5 สามารถคิดวิเคราะห ไดอยางเปนระบบ         
มีความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีและสามารถนํามาปรับใช
ในการพัฒนาตนเองได 
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

ปรับปรุง 

 7. โครงสรางหลักสูตร 

 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและ         
การสื่อสาร 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

     1) เฉพาะดานบังคับ  33 หนวยกิต 

     2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ 

 9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7. โครงสรางหลักสูตร 

 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  1.1 กลุมวิชาภาษาและ         
การสื่อสาร 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

     1) เฉพาะดานบังคับ  36 หนวยกิต 

     2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  2.3 กลุมวิชาประสบการณ 
วชิาชีพ 

 9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ปรับปรุง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร             ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
บังคับเรียน                                                                       10  หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ

การเขียน 
2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 

 
 

  

8. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร             ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
บังคับเรียน                                                                       10  หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 

ปรับปรุง 
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    เลือกเรียน                                                 2  หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียน

คําไทย 
2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอานภาษาอังกฤ ษ 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
อานและการเขียน 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                           6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2(1-2-3) 

  

กลุมวิชาสังคมศาสตร                            6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 

 
 

 
กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร              6 หนวยกิต 
และเทคโนโลยี                            

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

 2(1-2-3) 

 

 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู) 

    เลือกเรียน                                                           2  หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคํา

ไทย 
2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน  

  2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
   กลุมวิชามนุษยศาสตร                           6 หนวยกิต

2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวจิักขณ  2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวติ 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต    2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต    2(1-2-3) 
กลุมวิชาสังคมศาสตร                            6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภวิัตน 2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต    2(1-2-3) 

2150109 ชีวติและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3) 

กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร              6 หนวยกิต 
และเทคโนโลยี   

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติประจําวัน 

 2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
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หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา  93  หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                  ไมนอยกวา  39  หนวยกิต 

3159110 คณิตศาสตรสําหรับ
เศรษฐศาสตร 

3(2-2-6) 

3159111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 
3159113 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3152102 การบัญชีข้ันตน 1 3(3-0-6) 
3156101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 
3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3156206 การจัดการการผลติและการ

ดําเนินงาน 
3(3-0-6) 

3150102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3153201 การภาษีอากรธรุกิจ 3(3-0-6) 
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ

อินเตอรเนต็เพ่ืองานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

3159215 สถิตเิศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 
กลุมวิชาเฉพาะดาน     เรียนไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
-  วิชาเอกบังคับ         เรียนไมนอยกวา  33  หนวยกิต 
3159212 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6) 
3159214 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6) 
3159327 เศรษฐศาสตรการคาระหวาง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

3159328 เศรษฐศาสตรการคลัง 3(3-0-6) 
3159329 เศรษฐศาสตรการจดัการ  3(3-0-6) 
3159330 เศรษฐศาสตรการเงินระหวาง

ประเทศ 
3(3-0-6) 

3129331 เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร 

3(3-0-6) 

3159447 การวิเคราะหโครงการและ
แผนงาน 

3(3-0-6) 

3129448 เศรษฐกิจไทยและอาเซียน  3(3-0-6) 
3129449 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  3(3-0-6) 
3129450 

 
ระเบียบวิธีวจิยัทาง
เศรษฐศาสตรธรุกิจ 

3(3-0-6) 

        
         วิชาเอกเลือก       ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้     ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  

3159216 เศรษฐศาสตรแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ 

3(3-0-6)   

3159217 เศรษฐศาสตรสิ่งแสดลอม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  93  หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                  ไมนอยกวา  33  หนวยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย 

3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
3122101 การบัญชีข้ันตน 1 3(2-2-5) 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3123302 การเงินธรุกิจ 3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการดําเนินงาน  3(3-0-6) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ

อินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน     เรียนไมนอยกวา  51  หนวยกิต 
  เฉพาะดานบังคับ      เรียนไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
3129102 คณิตศาสตรสําหรับ

เศรษฐศาสตร 
3(3-0-6) 

3129103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 
3129105 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 
3129204 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6) 

3129206 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6) 
3129315 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
3129318 เศรษฐกิจสรางสรรค* 3(3-0-6) 
3129319 การพยากรณเศรษฐกิจและการ

วิเคราะหสภาวะธุรกิจ* 
3(3-0-6) 

3129321 เศรษฐศาสตรอิสลาม* 3(3-0-6) 
3129433 การวิเคราะหโครงการและ

แผนงาน* 
3(3-0-6) 

3129435 
 

ระเบียบวิธกีารวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรธรุกิจ 

3(3-0-6) 

3129436 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  3(3-0-6) 

 
     เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
3120206 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

3129207 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3129208 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 
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3159218 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

3159219 เศรษฐศาสตรประชากร 3(3-0-6) 
3159222 เศรษฐศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
3159223 เศรษฐกิจชมุชน                                                                                             3(3-0-6) 

3159224 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

3159225 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0-6) 

3159226 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

3159332 เศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชา ในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง 
เพยีงกลุมวิชาเดียว ดังตอไปนี้                                                                           
                           ไมนอยกวา  6  หนวยกิต                  

(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน  
3159333 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
3159334 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

3159335 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 

(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ  
3159336 เศรษฐศาสตรการจัดการหวงโซ

อุปทานและโลจิสติกส 
3(3-0-6) 

3159337 การจัดการเชิงกลยุทธและ
นโยบายธุรกจิ 

3(3-0-6) 

3159338 การเปนผูประกอบการและการ
พัฒนาธุรกิจ 

3(3-0-6) 

(3) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ  
3150205 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 

3159339 เศรษฐมิตเิบ้ืองตน 3(3-0-6) 

3159340 การพยากรณเศรษฐกิจและการ
วิเคราะหสภาวะธุรกิจ 

3(3-0-6) 

(4) กลุมวิชาวิเคราะหโครงการ  
3159341 การวเิคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทน 
3(3-0-6) 

3159342 การวางแผนกลยุทธและการ
วิเคราะหโครงการ 

3(3-0-6) 

3159343 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 

(5) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม  
3159344 เศรษฐศาสตรอิสลาม  

 
3(3-0-6) 

3159345 หลักศาสนบัญญัติอิสลาม
เก่ียวกับเศรษฐศาสตร  

3(3-0-6) 

3159346 การบัญชีการเงนิและการ
ธนาคารอิสลาม 

3(3-0-6) 

 
 

3129210 เศรษฐกิจชุมชน                                                                                             3(3-0-6) 
3129211 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

3129212 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0-6) 

3129214 เศรษฐศาสตรเพ่ือ
ชีวติประจําวัน 

3(3-0-6) 

3129320 
 

เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร 

3(3-0-6) 

3129323 การเปนผูประกอบการและการ
พัฒนาธุรกิจ 

3(3-0-6) 

3129324 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
3129325 การจัดการทางการเงนิ 3(3-0-6) 

3129327 เศรษฐมิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

3129331 หลักศาสนบัญญัติอิสลาม
เก่ียวกับเศรษฐศาสตร  

3(3-0-6) 

3129332 การบัญชีการเงินและการ
ธนาคารอิสลาม 

3(3-0-6) 
 

3129434 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 

       
 

3129337 เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจ
ศึกษาธุรกิจ   
และ 

3(270 ขั่วโมง) 

3129438 สหกิจศึกษาทาง
เศรษฐศาสตรธรุกิจ  

6(600 ชั่วโมง) 

                         หรือ 
3129439 ฝกประสบการณวิชาชีพ

เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ธุ ร กิ จ  
(ลงเรียนรายวิชาทดแทน 
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ธุ ร กิ จ                   
ไมนอยกวา 6(600 ชั่วโมง) 

6(600 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ี
กําหนดให เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี ้
 

กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ                  9 หนวยกิต 
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3150306 เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ธุรกิจ   

3(270 ขั่วโมง) 

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ  6(600 ช่ัวโมง) 

                     หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาธรุกิจ                   
ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
3159451 ฝกประสบการณวิชาชีพ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ  
6(600 ชั่วโมง) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวชิานี ้

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 9 หนวยกิต                           

9. คําอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
   -  บังคับเรียน                              10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

   ความสํ าคัญ ของภ าษาไทยในฐานะ เป น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยาง
มีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร  

9. คําอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
   -  บังคับเรียน                              10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

    ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเป น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยาง
มีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวติประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
     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 
 
 
  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและ

การเขียน                                
Speaking and Writing Skills 
Development 

2(1-2-3) 

  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

  

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน                                
Speaking and Writing Skills 
Development 

2(1-2-3) 

  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

  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  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ
พัฒนาการเรียนรู  
English for Communication 
and Learning Development                

2(1-2-3) 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ 
การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น 
การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและ
การใหขอมูลการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือ
ศึ กษ าคนคว าในการ พัฒ นาการสื่ อ สาร  เชน  การ ใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู  
English for Communication 
and Learning Development                

2(1-2-3) 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท้ัง
การฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  
อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและ
ผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี การถาม
และการใหขอมูลการติดตอสื่อสารทางโทรศพัทและการแสดง
ความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือ
ศึกษาคนคว าในการพัฒ นาการสื่ อสาร  เช น  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      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 
 
 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Melayu for 
Communication 

2(1-2-3) 

  ก า ร ใช ภ าษ าม ล า ยู เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันเชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
   

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu for 
Communication 

2(1-2-3) 

   ก า ร ใช ภ าษ าม ล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันเชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

 
    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  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

 
2100108   

 
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 
Melayu for 
Communication and 
Learning Development  

 
2(1-2-3) 

   พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไม
ซับซอน 

  

 
2100108   

 
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู 
Melayu for 
Communication and 
Learning Development  

 
2(1-2-3) 

   พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไม
ซับซอน 

        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  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

 
 

ไมม ี

2100115   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for 
Communication 1 

2(1-2-3) 

   การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและ
สํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากล  ที่
ถูกตองเหมาะสม 

รายวิชาใหม 
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   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 

 

 
 

ไมม ี

2100117   ภาษาไทยเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3) 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการ
ฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสาร
อยางมี ประสิทธิภ าพถูกตองตามหลั ก เกณ ฑ  ทั้ ง ใน
ชีวติประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอ
ขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
โดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใช
ในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
การงานและการใชชวีิตประจําวัน 

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           

 

รายวิชาใหม 

เลือกเรียน                       ไมนอยกวา  2   หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคํา

ไทย 
Principle of Reading and 
Writing Thai Words  

2(1-2-3) 

      หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย 
ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการ
แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 

เลือกเรียน                       ไมนอยกวา  2   หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคํา

ไทย 
Principle of Reading and 
Writing Thai Words  

2(1-2-3) 

      หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย 
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการ
แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
       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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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writing Thai words   

2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการ
อานภาษาอังกฤษ  
Development of speaking 
and reading skills in English          

2(1-2-3) 

    การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม 
การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อานภาษาอังกฤษ  
Development of speaking 
and reading skills in English          

2(1-2-3)

    การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
การนําเสนองานหนาช้ัน และฝกการอานอยางมีประสทิธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
      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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน  
English for Reading and 
Writing Development 

2(1-2-3) 

    พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอาน
จับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูก
รูปแบบและหนาที่เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน  
English for Reading and 
Writing Development 

2(1-2-3) 

    พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถ
อานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่เพ่ือนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน 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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน 
Basic Melayu  

2(1-2-3) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน 
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใหใชสอดคลองกับบริบททางสังคม 

The practice of listening, speaking, 
reading and writing; the study of basic sentence 
patterns; the basic sentence combination and 
study of Melayu expressions; practice of presenting 
information in terms of providing knowledge and 
opinions for its application in accordance with the 
social context 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
2(1-2-3) 

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด สําหรับการสื่อสารท่ีจําเปนในการใชภาษาจีน 

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด สําหรับการสื่อสารท่ีจําเปนในการใชภาษาจีน 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจ
เรื่องทั่ว ๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจ
เร่ืองทั่ว ๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสือ่สารกับเจาของ
ภาษาได 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

 
ไมม ี

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 
2 

2(1-2-3) 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่ เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพ 

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 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112       วิทยาการแหงความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและ
การอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี

กลุมวิชามนุษยศาสตร               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112       วิทยาการแหงความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
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คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพือ่การอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 
 

การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

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 

อังกฤษ 

2100113 สุนทรียวิจักขณ  
Aesthetics Approach   

2(2-0-4) 

ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน
ภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ 
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ  
Aesthetics Approach   

2(2-0-4) 

ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน
ภ าพ   เสี ย งและการเคลื่ อน ไห ว ป ระสบการณ ท าง
สุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสู
สากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและ
การนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
Information For Life Long 
Learning 

2(1-2-3) 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน 
  

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
Information For Life Long 
Learning 

2(1-2-3) 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปน
มาตรฐาน 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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ไมม ี

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก  
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพ่ือจะไดรู จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เพื่อความ  
เปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม  

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 

รายวิชาใหม 

 
 

ไมม ี

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4) 

หลักการและองคประกอบ ตลอดจนปจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม 
การป องกั น และการจั ดการความ เครียด  การสร า ง 
มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความ

ขัดแยง          
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 

รายวิชาใหม 

 
 

ไมม ี

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(2-0-4) 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการ
เคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผาน

รายวิชาใหม 
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ขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  

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    

กลุมวิชาสังคมศาสตร              ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร            ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

2150102    การจัดการทางสังคม 
Social Management  

2(2-0-4) 

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 
 

2150102    การจัดการทางสังคม 
Social Management  

2(2-0-4) 

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 

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   

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

Life Skills and Public 
Conscious Mind  

2(1-2-3) 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองคประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน  ทักษะการคิด
และการตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิด
วิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public 
Conscious Mind  

2(1-2-3) 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองคประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน  ทักษะการ
คิดและการตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

 
 

ไมม ี

2150108  ทักษะในการดาํเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3) 

 ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น 
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการ
อารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอน
คลายความตึงเครียด  

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 

รายวิชาใหม 

 
 

ไมม ี

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture  

2(1-2-3) 

 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของ
มนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
เพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมา

รายวิชาใหม 
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ใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
          ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 
 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย 
ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
         ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 
 

 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชีรับ-
จ าย  ภาษี  และสถิติ เบื้ อ งตน  เพ่ื อการประยุกต ใช ใน
ชีวติประจําวัน 

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

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
 
 
 

4100102     วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
Science for the Quality 
of Life Development 

2(1-2-3) 

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude. The importance  and the 
impact of science, technology, environment and the 
health improvement  for the quality of life. 

4100102     วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
Science for the Quality 
of Life Development 

2(1-2-3) 

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

4100103     เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 
Information Technology 
in Daily Life  

2(1-2-3) 

ค ว าม รู เบื้ อ งต น เ ก่ี ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต ใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

 

4100103     เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 
Information Technology 
in Daily Life  

2(1-2-3) 

ความ รู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอม พิ ว เต อ ร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

 
 

ไมม ี

4100108     วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การ
ผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภณัฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

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    

รายวิชาใหม 

 
 

ไมม ี

4100109     การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
Sports for the Quality of 
Life Development 

2(1-2-3) 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬา
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และ
สังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา  

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 

 
 

รายวิชาใหม 



92 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หมายเหตุ 
   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ           ไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                                       39 หนวยกิต 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา  93 หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                                      33 หนวยกิต 

 

3159110 
 

คณิตศาสตรสําหรับ
เศรษฐศาสตร 
Mathematics for 
Economics 

3(3-0-6) 

ระบบจํานวนจริง สมการและอสมการ ฟงกชัน
และกราฟของฟงกชันชนิดตาง ๆ ไดแก ฟงกชันเสนตรง 
ฟงกชันโพลีโนเมียล ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล  รวมทั้งการหา
อนุพันธและการอินทิ เกรทของแตละชนิด การจัดลําดับ
อนุกรม โดยเนนการนําไปใชในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
และการประยุกตปญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

 
ไมม ี

ปรับออก 

3159111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
Microeconomics 1 

3(3-0-6) 

แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐศาสตรเก่ียวกับปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การทํางาน
ของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการ
ผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณ 
และไมสมบูรณรูปแบบตางๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด
อ่ืน ๆ ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับตลาดปจจัยการผลิต และความ
ลมเหลวของตลาด 

 
 

ไมมี 

ปรับเปน
รายวิชา
บังคับ 

3159113 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
Macroeconomics 1 

3(3-0-6) 

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร 
ดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจมหภาค เปาหมายและปญหาในทาง
เศรษฐศาสตรมหภาค การคํานวณรายไดประชาชาติ ทฤษฎี
การกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค
และอุปทานของเงิน ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอและ
เงินฝด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบ เศรษฐกิจ ดุ ลการชํ าระ เงิน  ตลาด เงินตรา
ตางประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
 

 
 

ไมมี 

ปรับเปน
รายวิชา
บังคับ 

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 
Business English 1 

3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยเนนการสื่อสารระหวาง
หนวยงาน คําศัพททางธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน 
งานบุคลากร การสนทนาทาง โทรศัพท การจัดลําดับงานและ
การนัดหมาย การติดตอทั่วไป การสื่อสาร ภายในสํานักงาน 
จดหมายสอบถาม การสั่งซื้อ การแจงราคาสินคา และการ 

สมัครงาน 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 
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3150102 กฎหมายธุรกจิ 

Business Laws 
3(3-0-6) 

หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม หนี้ 
สัญญา และละเมิดทรัพย กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งหาง
หุนสวน บริษัท กฎหมายวาดวยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และตั๋ว
เงนิ เปนตน 

 

3120201 กฎหมายธุรกจิและ
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย 
Business Law and Legal 
Environment 

3(3-0-6) 

หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยเฉพาะเก่ียวกับกฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม หนี้ 
สัญญา และละเมิดทรัพย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหาง
หุนสวน บริษัท กฎหมายวาดวยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และตั๋ว
เงนิ เปนตน 

General principles of civil and 
commercial law Especially about the laws on legal 
persons, debts, contracts and breaches of 
property. Laws concerning the establishment of 
partnerships, law firms, major contract parties such 
as exchange, hire purchase, pledged mortgage, 
pledge and bills, etc 

ปรับชือ่วิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

3159215 สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Statistics for Business 
Economics 

3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขตความสําคัญของสถิติ วิธี
ทางสถิติ การรวบรวม และนําเสนอขอมูล การแจกแจงความถี่ 
การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสู สวนกลาง การวัดการ
กระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน แบบต
อเนื่องและแบบไมตอเน่ือง การประมาณคาและการทดสอบ 
สมมติฐาน เบื้องตน การประมาณคาพารามิเตอรตาง ๆ การ
ทดสอบสถิติที่ใชพารามิเตอร และไมใชพารามิเตอร เชน ไคส
แควร เปนตน การวิเคราะหสมการถดถอย การ วิเคราะห
สหสัมพันธและความแปรปรวน การใชเลขดัชนีรวมทั้งการวิ
เคราะห อนุกรมเวลาเพ่ือการพยากรณความเจริญเติบโตใน
ระยะยาวและความ แปรปรวนในระยะสั้น และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการ
เปรียบเทียบคาสถิติตาง ๆ กับผลที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป
ทาง สถิติ 

3120302 สถิตธิุรกิจ 
Statistics Economics 

3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธี
ทางสถิติ การรวบรวมและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ 
การแจกแจงความถ่ี การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย  ความนาจะเปน การประมาณ
คา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส การ
วิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใชพารามิเตอร
และไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือ
พยากรณแนมโนมทางธุรกิจ การวิเคราะหสหสัมพันธ การใช
เลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
คาสถิติตาง ๆ  

Meanings, 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   

 
 

ปรับชื่อวิชา 
รหัสวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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3152101 การบัญชีขัน้ตน 1 

Accounting 1 
3(3-0-6) 

ความหมาย วัต ถุประสงคของการบัญชี 
ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ประวัติวิชาชีพและแนวคิด
ทางบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี 
ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํา
งบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบ
การเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

 

3122101 การบัญชีขัน้ตน 1 
Accounting 1 

3(2-2-5) 

ความหมาย วัต ถุประสงคของการบัญชี 
ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ประวัติวิชาชีพและแนวคิด
ทางบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี 
ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ 
งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

Meanings 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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บ
ภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหัก  ณ  
ที่จาย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป 

 
 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บ
ภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหัก  ณ  
ที่จาย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป 

  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 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
 
 
 
 

3153302 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 
วิชาบังคับกอน : การบัญชี
ขั้นตน 1 

3(3-0-6) 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใชในการดําเนินการ
ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณา
โครงการลงทุนตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน  คาของ
ทุน และนโยบายเงินปนผล 

 

3123302 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3122101 การบัญชีขั้นตน 1  
Pre-requisite      : 3122101 Accounting 1 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการ
ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณา
โครงการลงทุนตลาดการเงนิ โครงสรางทางการเงิน  คาของ
ทุน และนโยบายเงินปนผล 

 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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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 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

ความหมายและความสําคัญของการตลาด ใน
ฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึง
แนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด  
ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค  
ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของตลาดและสวนประสม
การตลาด  จริยธรรมทางการตลาด 
  

3124101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

ความหมายและความสําคัญของการตลาด 
ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึง
แนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด  
ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค  
ความเขาใจเก่ียวกับประเภทของตลาดและสวนประสม
การตลาด  จริยธรรมทางการตลาด 

Meanings and significance of marketing, 
approaches of marketing, marketing management 
concept, analysis marketing environment and its analysis, 
business goals, consumer motivation, consumer behavior, 
market types, marketing mix for goods and service 
business, marketing ethics 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business 
Management 

3(3-0-6) 

รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ 
หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาที่หลักในการ
บริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต 
การบริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารการเงินและบัญชี 
ศึกษาการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business 
Management 

3(3-0-6) 

รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ 
หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ ประเภทของธรุกิจ สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาท่ีหลักใน
การบริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด การบริหาร
การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารการเงิน
และบัญชี ศึกษาการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 

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

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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3156206 การจัดการการผลิตและการ

ดําเนินงาน 
Production and 
Operations Management 

3(3-0-6) 

เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการใน
การผลิตสินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเล
ที่ตั้ง กําลังการผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบโลจิสติกส
และหวงโซอุปทานในการผลิตและการบรกิาร การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการจัดการและดําเนินการ 

 

3126202 การจัดการการดาํเนินงาน 
Production Management 

3(3-0-6) 

เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการใน
การผลิตสินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเล
ที่ตั้ง กําลังการผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบโลจิ
สติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตและการบริการ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการและดําเนินการ 

Meanings, 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 

ปรับรหัส
วิชาและชื่อ
วิชาเพ่ิมเติม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 
 

ไมม ี

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Management 

3(3-0-6) 

       ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การ
วางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานยุคใหม สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ
สังคม 
           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           

รายวิชาใหม 

 
 

ไมม ี

3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธรุกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 

       การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
เพ่ือใชในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต การตลาด 
รายไดประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ วัฏจักรธุร กิจ และการศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

รายวิชาใหม 
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        Application 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 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Software Package and 
Internet services for 
Business 

3(2-2-5) 

การประยุกต ใช โป รแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรมจัดการเอกสาร 
โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และศึกษาความรู
เบื้องตนเกี่ยวระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต โปรแกรม
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพื่อใชในงานดานธุรกิจ 

 

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Software Package and 
Internet services for 
Business 

3(2-2-5) 

การประยุกต ใช โป รแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรมจัดการเอกสาร 
โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และศึกษา
ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวระบบเครือขายและอินเตอร เน็ต 
โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในงานดานธุรกิจ 

  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 

ปรับรหัส
วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

กลุมวิชาเฉพาะดาน         ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
วิชาเอกบังคับ      ไมนอยกวา  33 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะดาน        ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
เฉพาะดานบังคับ      ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

 

 
 

ไมม ี

3129102 คณิตศาสตรสําหรับ
เศรษฐศาสตร 
Mathematics for 
Economics 

3(3-0-6) 

      ระบบจํ านวนจริง สมการและอสมการ 
ฟงกชันและกราฟของฟงกชันชนิดตางๆ ไดแก ฟงกชัน
เสนตรง ฟงกชันโพลีโนเมียล ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล  
รวมทั้งการหาอนุพันธและการอินทิเกรทของแตละชนิด การ
จัดลําดับอนุกรม โดยเนนการนําไปใชในการศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร และการประยุกตปญหาทางธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร 
        Mathematics for economics in the 
following topics, real numbers, equations, 
inequation, types of functions and graph such as 
linear, polinomeal, exponential, limit; derivatives, 
integral and series. This is to concentrate to 
applied to solve solution in business and 
economics 

รายวชิาใหม 
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ไมม ี

3129103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  
Microeconomics 1 

3(3-0-6) 

       แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ท ฤ ษ ฎี
เศ รษฐศาสตร เกี่ ย ว กับปญ หาพ้ื นฐานทางเศรษฐกิ จ  
การทํางานของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา 
ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการ
ผลิต ตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการ
แขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณรูปแบบตางๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแขงขัน
สมบูรณและตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดปจจัย
การผลิต และความลมเหลวของตลาด 
      Concept and application of economic 
theories on the fundamental of economics 
problems; working of price mechanism; demand 
and supply of goods and services; fundamental 
theories of consumer behavior, production 
behavior and cost of production. Pricing theory in 
Perfect Competitive Market and imperfect 
Competitive Market, the comparison of 
effectiveness on resources allocation in 
competitive market and others market, the 
fundamental theory on factors of production and 
the failure of market 

 
ปรับจาก
วิชาแกน 

 
 

ไมม ี

3129105 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
Macroeconomics 1 

3(3-0-6) 

      ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร 
ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เปาหมายและปญหาในทาง
เศรษฐศาสตรมหภาค การคํานวณรายไดประชาชาติ ทฤษฎี
การกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค
และอุปทานของเงิน ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอและ
เงินฝด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ดุ ลการชําระ เงิน  ตลาด เงินตรา
ตางประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
      Meanings and methodology of 
economics, macroeconomics index, target and 
problem in macroeconomics, national income 
computation, equilibrium theory of  national 
income, money market, demand and supply of 
money, unemployment rate, inflation and 
deflation, fiscal and monetary policy for stabilize 
economic, balance of payment, foreign exchange 
market and  exchange rate determination 

ปรับจาก
วิชาแกน 
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3159212 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2  

Microeconomics 2 
3(3-0-6) 

พฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนการใชทฤษฎีเสน
ความพอใจเทากัน การวิเคราะหการบริโภคขามเวลา การ
บริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีตนทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิต
และตนทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสรางและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ ทฤษฎีเกมเบื้องตน การ
กําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและตลาด
ปจจัยประเภทตาง ๆ ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการ
เบ้ืองตน และแนวคิดเรื่องความลมเหลวของตลาด 
 

3129204 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2  
Microeconomics 2 

3(3-0-6) 

พฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนการใชทฤษฎีเสน
ความพอใจเทากัน การวิเคราะหการบริโภคขามเวลา การ
บริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีตนทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการ
ผลิตและตนทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสรางและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ ทฤษฎีเกมเบ้ืองตน การ
กําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและตลาด
ปจจัยประเภทตาง ๆ ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการ
เบ้ืองตน และแนวคิดเรื่องความลมเหลวของตลาด 

Consumer behavior theory with 
emphasis on indifference curve, intertemporal 
consumption analysis;  risks and consumptions; 
information cost theory; production theory and cost of 
production. The beginning of cooperation; the structure 
and behavior of markets and factor markets; basic 
games theory; the price determination of production 
factors in differences market; general equilibrium; 
fundamental of economics welfare and failure of the 
market 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159214 เศรษฐศาสตรมหภาค 2  
Macroeconomics 2 

3(3-0-6) 

แบบจําลองดุลยภาพรวมในตลาดเงิน ตลาด
ผลผลิต และ ตลาดเงินตราตางประเทศ ไดแก  แบบจําลอง 
IS-LM-BP การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและ
ตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงคมวลรวมและอุปทานมวล
รวมในระบบเศรษฐกิจแบบปด และ แบบเปด ภาวะเงินเฟอ 
การวางงาน เสนฟลลิปส และนโยบายรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

 

3129206 เศรษฐศาสตรมหภาค 2  
Macroeconomics 2 

3(3-0-6) 

แบบจําลองดุลยภาพรวมในตลาดเงิน ตลาด
ผลผลิต และ ตลาดเงินตราตางประเทศ ไดแก  แบบจําลอง 
IS-LM-BP การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลติและ
ตลาดแรงงาน แบบจําลองอุปสงคมวลรวมและอุปทานมวล
รวมในระบบเศรษฐกิจแบบปด และ แบบเปด ภาวะเงินเฟอ 
การวางงาน เสนฟลลิปส และนโยบายรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

Equilibrium model in money market; 
outputs market and Foreign Exchanges market such as IS-
LM-BP model; the changes of equilibrium; outputs market 
and labor market; aggregate demand and supply models 
in closed and open economy; deflation; unemployment 
rate; Phillips curves and economic stabilization policies 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159327 เศรษฐศาสตรการคาระหวาง
ประเทศ 
International Trade 
Economics 

3(3-0-6) 

  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ โดยรวมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แบบจําลอง
ของเฮ็กเชอร-โอลิน และทฤษฎีแนวใหม เชน ทฤษฎีปจจัย
เฉพาะ ทฤษฎีการคาภายในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนตน 

3129315 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
International Economics 

3(3-0-6) 

  ทฤษฏีการคาระหวางประเทศ แนวคิดความ
ได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ แบบจําลองเฮกเชอร-โอลิน 
นโยบายการและมาตรการการคาระหวางประเทศ การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ ทฤษฏีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน และตลาดเงนิตราและตลาด

ปรับชื่อวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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นโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอตกลงพหุภาคี และ
ทวิภาคี ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหวางประเทศ การคา
ระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังประเด็น
ปญหาและกลยุทธทางการคาระหวางประเทศ 

 

การเงินระหวางประเทศ ระบบการคาและการเงินระหวาง
ประเทศท่ีสงผลตอเศรษฐกิจ 

International Trade Theory; Comparative 
advantage concepts;  Heckscher-Ohlin  Model, 
International Trade Policy, International economic 
integration;  Balance of Payments (BOP); international 
capital mobility theory;  Foreign Exchange rate system; 
currency market and international financial market; the 
effectiveness of international trade and international 
monetary on economy 

3129328 เศรษฐศาสตรการคลัง 
Economics of Public 
Finance 

3(3-0-6) 

บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไก และ
เครื่องมือตางๆ ของรัฐบาล สถาบันการคลังประเภทตาง ๆ ใน
ประเทศไทย กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาล  การใชนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจวาดวยการจัดสรรสินคาสาธารณะ
และการกระจายสินคาสาธารณะ ระบบการคลัง ซึ่งครอบคลุม
ทั้ งระบบภาษีอากร การใชจ ายของรัฐบาล การกอหนี้
สาธารณะ การคลังรัฐวิสาหกิจ การคลังทองถิ่น เงินนอก
งบประมาณ และระบบการงบประมาณ 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 

3129329 เศรษฐศาสตรการจัดการ 
Managerial Economics 

3(3-0-6) 

การนําเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและ
ศาสตรทางดานการตัดสินใจ ไปใชประโยชนในการวิเคราะห
การแกปญหา การวางนโยบาย การบริหารและการตัดสินใจ
ของธุรกิจ ศึกษาเก่ียวกับการเสี่ยงภัย การบริหารกําไร การ
วิเคราะห  ตนทุน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด 
นโยบายการตั้งราคา  

 
ไมม ี

 
 
 
 
 

 

ปรับออก 

3159330 เศรษฐศาสตรการเงินระหวาง
ประเทศ 
Economics of 
International Monetary 

3(3-0-6) 

ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ กลไกการ
ปรับตัวของดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราและตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ ทฤษฎีและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิวัฒนาการของระบบ
การเงินระหวางประเทศ และระบบการเงินตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเนนถึงปญหาและผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 
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ไมม ี

3129318 เศรษฐกิจสรางสรรค  
Creative Economy                           

3(3-0-6) 

  นิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ไทย ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคในระบบเศรษฐกิจ
ไทย แกนของเศรษฐกิจสรางสรรค สถานภาพปจจุบันและ
อนาคตของภาคการผลิตและบริการไทย การเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยนวัตกรรม 
บริบทโลกที่สงผลตอการปรับโครงสรางการผลิตและบริการ 
ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของ
รัฐบาล 
        Definition and scope of creative 
economy in Thailand, the importance of creative 
economy in Thailand Economy system;  core 
value, current and prospect of product and 
services under creative economy. Enhancing 
competiveness of Thai economy in global market 
by innovation, the impact of global market to 
reconstructing products and services, and 
government initiative in developing creative 
economy 

ปรับจาก
รายวิชา
เลือก เปน
รายวิชา
บังคับ 

 
 

ไมม ี

3129319 การพยากรณเศรษฐกิจและ
การวิเคราะหสภาวะธุรกิจ  
Economic Forecasting 
and Business Condition 
Analysis 

3(3-0-6) 
 

       การวิ เคราะหสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ การวิเคราะหดัชนีทางดานเศรษฐศาสตร
เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหถดถอย    
พหุการพยากรณทางดานเศรษฐศาสตรมหภาค การพยากรณ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ 
        Analyzing business and economic 
situation; business cycle theory; analyzing 
economic indexes, technical analysis of time series; 
multiple regression analysis, macroeconomic 
forecasting; industry and business forecasting 

ปรับจาก
รายวิชา
เลือก เปน
รายวิชา
บังคับ 

3159331 
 

เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร 
Economics of Money and 
Banking 

3(3-0-6) 

         บทบาทของเงินและสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ 
พิจารณาวิวัฒนาการของเงนิและระบบการเงิน ทฤษฎีเงินตรา 
หนาที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย ระบบธนาคารที่เปน
ธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา บทบาทของธนาคารตอ

 
 

ไมม ี

ปรับเปน
รายวิชา
เลือก  
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ปริมาณเงิน การสรางและการทําลายเงินฝาก ตลอดจนตลาด
และสถาบันการเงินอื่น ๆ บทบาทของสถาบันการเงินในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ไมม ี

3129321 เศรษฐศาสตรอิสลาม  
Islamic Economics 

3(3-0-6) 

 ค วาม ห ม าย  ที่ ม า  พ้ื น ฐ าน แ ล ะ โค ร งส ร า ง
เศ รษฐศาส ตร อิ สล าม  ปญ ห าต า ง ๆ  ท างเศรษฐ กิจ  
แนวทางแกไขตามแนวทางอิสลาม กรรมสิทธ์ิ ระบบธนาคาร
ระบบการประกันสังคมในอิสลามท้ังในประเทศและประเทศ
อ่ืน 
 Meanings of fundamentals and structure of 
Islamic economics, Economic problems, Islamic 
approaches, Ownership, Banking system, Social 
security system in Islam in Thailand and other 
countries 

ปรับจาก
รายวิชา
เลือก เปน
รายวิชา
บังคับ 

3159347 การวิเคราะหโครงการและ
แผนงาน 
Projects and Programs 
Analysis 

3(3-0-6) 

หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและ
ระดับแผนงาน การบริหารโครงการและแผนงาน หลักและ
วิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ การวิเคราะหตนทุนและประโยชนทั้งโครงการ
ของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก 
และขั้นตอน การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและแผนงาน  

 

3129333 การวิเคราะหโครงการและ
แผนงาน 
Projects and Programs 
Analysis 

3(3-0-6) 

หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและ
ระดับแผนงาน การบริหารโครงการและแผนงาน หลักและ
วิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ การวิเคราะหตนทุนและประโยชนทั้งโครงการ
ของรัฐและเอกชน  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก 
และขั้นตอน การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและแผนงาน  

Principles and planning methods in 
project and platform level, project and platform 
management; principles and methods of project 
and platform assessment;  study the possibilities of 
the project; analyzing cost and benefit  of both 
public and private project; measuring effectiveness 
and efficiency of project, determining alternatives 
of main project, decision-making process of project 
and platform, cost-benefit ratio analysis, systematic 
analysis in project and platform 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159448 เศรษฐกิจไทยและอาเซียน  
Thai and Asean Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณ ะโครงสรางและกลไกของระบบ
เศรษฐกิจไทยและอาเซียนท้ังในอดีตและปจจุ บันปญหา
เศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยากจน การ
กระจายรายได การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การวางงาน การโยกยายของแรงงาน ปญหา

 
ไมม ี

ปรับเปน
รายวิชา
เลือก 
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ชุมชนเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางการ
พัฒนากับนโยบายการเงิน การคลัง การคา และการเงิน
ระหวางประเทศ  

3159450 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Methodology of Business 
Economics Research 

3(3-0-6) 

ระเบียบวิธีวิจัยในทางเศรษฐศาสตรในแง
ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร 
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหา การตั้ง
ชื่อหัวขอวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูล
และวิธีการรวบรวมขอมูล การออกแบบสอบถาม การจัดการ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอผลงานวิจัย การเขียน
ข อ เสนอ โค รงก ารวิ จั ย  ต ลอด จนการเสน อข อ เสน อ
โครงการวิจัย และการฝกทําวิจัย 

 

3129435 
 

ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Research Methodology in 
Business Economics 

3(3-0-6) 

ระเบียบวิธีวิจัยในทางเศรษฐศาสตรในแง
ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร 
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหา การตั้ง
ชื่อหัวขอวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ขอมูล
และวิธีการรวบรวมขอมูล การออกแบบสอบถาม การจัดการ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอผลงานวิจัย การเขียน
ขอ เสนอ โครงการวิจั ย  ตลอดจนการเสนอขอ เสนอ
โครงการวิจัย และการฝกทําวิจัย 

Research methodology in economics 
both in theoretical and practical aspect based on 
social sciences research methodology, quantitative 
and qualitative methods, problem identification, 
titling research topics, determining research 
objectives, data and data collection, questionnaire 
designing, data management, data analysis, findings 
presentation, writing research proposal, research 
project presentation and practice conducting 
research 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159449 
 

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Seminar in Business 
Economics 

3(3-0-6) 

ศึกษา คนควา วิเคราะหและอภิปรายในหัวขอ
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรธุรกิจ เรียบเรียงเปนรายงานและ
นําเสนอในที่ประชุม และสัมมนาภายใตการควบคุมและ
แนะนําจากผูบรรยาย 

 
 

3129436 
 

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Seminar in Business 
Economics 

3(3-0-6) 

ศึกษา คนควา วิเคราะหและอภิปรายในหัวขอ
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรธุรกิจ เรียบเรียงเปนรายงานและ
นําเสนอและเผยแพร 
        Studies, analyze and discussion on 
the topics related to business economics, 
compiled into a report and presented and 
published 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเอกเลือก         ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้   ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

3150205 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

        กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการ
ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ  
ไดแก  ความนาจะเปน  แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (DECISION 

เฉพาะดานเลือก                   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
 

3120206 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

      คณิตศาสตรที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
เทคนิค การตัดสินใจภายใตความแนนอนและความไม
แนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน 

 
 
ปรับคํา 
อธิบาย
รายวิชา 
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TREE)  ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (INVENTORY MODEL)  
โปรแกรมเชิงเสนตรง (LINEAR PROGRAMMING)  เทคนิค
การประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM)  ตัว
แบบของมารคอฟ (MARKOV MODEL)  ทฤษฎีเกม (GAME 
THEORY)  แถวคอย (QUEUING)  และการจําลองเหตุการณ 
(SIMULATION) 

และการจําลองสถานการณ  
         Introduction to statistics for quantitative 
analysis, decision making techniques under certainty 
and uncertainty, linear programming, network analysis, 
and simulation modeling 

3159216 เศรษฐศาสตรแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ 
Labor Economics and 
Labor Relations 

3(3-0-6) 

       ความหมายของแรงงาน ตลาดแรงงาน อุปสงค
และอุปทานของแรงงาน การทํางานคาจางและชั่วโมงการ
ทํางาน ปญหาการวางงาน ตําแหนงงานวาง แหลงผูวางงาน
และกําลังหางานทํา รวมทั้งศึกษาถึงการกอตั้งสหภาพแรงงาน 
การเจรจารวมตอรอง ทฤษฎีสหภาพแรงงาน ความสัมพันธ
ระหวางสหภาพแรงงาน และแรงงานสัมพันธ ขอพิพาท
แรงงานและการไกล เกลี่ ย  การประนี - ประนอม การ
อนุญาโตตุลาการ การประกันสังคม การใชแรงงานเด็กและ
สตรี พระราชบัญญัติเกีย่วกับแรงงานไทย 
 

3129207 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Economics 

3(3-0-6) 

        ความหมายของแรงงาน ตลาดแรงงาน อุป
สงคและอุปทานของแรงงาน การทํางานคาจางและช่ัวโมง
การทํางาน ปญหาการวางงาน ตําแหนงงานวาง แหลงผู
วางงานและกําลังหางานทํา รวมทั้ งศึกษาถึงการกอตั้ ง
สหภาพแรงงาน การเจรจารวมตอรอง ทฤษฎีสหภาพแรงงาน 
ความสัมพันธระหวางสหภาพแรงงาน และแรงงานสัมพันธ 
ขอพิพาทแรงงานและการไกลเกลี่ย การประนี- ประนอม 
การอนุญาโตตุลาการ การประกันสังคม การใชแรงงานเด็ก
และสตรี พระราชบัญญัตเิก่ียวกับแรงงานไทย 

Meanings of labor, labor market, 
demand and supply of labors, wages and working 
hours, unemployment problems, job vacancies, 
unemployed and job-hunting sources, study of labor 
unions establishment, negotiation,  labor union 
theories, relationship between labor union and 
labor relations, labor dispute and conciliation, 
compromise, arbitration, social security, children and 
women labor using  and Thai labor Act 

ปรับชื่อและ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

3159218 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 
Health Economics 

3(3-0-6) 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอสุขภาพและ
บริการสุขภาพ อุปสงคและอุปทานตอบริการสุขภาพ ความ
ลมเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ 
การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและ
ความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการ
สุขภาพ ศึกษาบทบาทและผลกระทบของขอตกลงทางการคา
และบริการสุขภาพระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาดัชนี
สุขภาพ การประเมินระดับสุขภาพ บทบาทของบริการทาง
การแพทย ประเภทของบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
หลักของประเทศตาง ๆ 

 

3129208 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 
Health Economics 

3(3-0-6) 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอสุขภาพและ
บริการสุขภาพ อุปสงคและอุปทานตอบริการสุขภาพ ความ
ลมเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ 
การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและ
ความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการ
สุขภาพ ศึกษาบทบาทและผลกระทบของขอตกลงทางการคา
และบริการสุขภาพระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาดัชนี
สุขภาพ การประเมินระดับสุขภาพ บทบาทของบริการทาง
การแพทย ประเภทของบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
หลักของประเทศตาง ๆ 

Health economics concepts and 
health services.  Demand and supply in health 
services,  health care market failure and the 
government intervention, health insurance, public 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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health fiscal,  efficiency and equality in national 
health service, health project assessment, study of 
the role and impact in trade agreements and 
international health services as well as health 
index assessment. The role of the medical service, 
the type of health service, primary health care 
systems of different countries 

3159222 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น  
Local Development  
Economics 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ท องถิ่ น  ลักษณ ะ โครงสร าง และปญ หาของท องถิ่ น 
ผลกระทบของการพัฒนาตอวิ ถีของชุมชน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่น 
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
ความสําคัญและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับออก 

3529223 เศรษฐกิจชุมชน  
Community Economy  

3(3-0-6) 

ทองถ่ินและชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับ
ท อ งถิ่ น แล ะชุ มชน  ท ฤษ ฎี ว าด วยทํ า เลที่ ตั้ งถิ่ น ฐ าน            
การวิเคราะหการเคลื่อนยายทรัพยากรระหวางทองถิ่น 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางทองถ่ิน การพัฒนาระบบ
เครือขายชุมชน การทําแผนแมบทชุมชน ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นโยบายรัฐบาล วิเคราะห
ปจจัยหลักของทองถ่ิน ไดแก  แรงงาน อาชีพในชุมชน 
การเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม  

 

3129210 เศรษฐกิจชุมชน  
Community Economy  

3(3-0-6) 

ทองถิ่นและชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระดับทองถ่ินและชุมชน ทฤษฎีวาดวยทําเลที่ตั้งถ่ินฐาน การ
วิเคราะหการเคลื่อนยายทรัพยากรระหวางทองถ่ิน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางทองถิ่น การพัฒนาระบบเครือขาย
ชุมชน แนวคิดธนาคารชุมชน การทําแผนแมบทชุมชน 
ปญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นโยบาย
รัฐบาล วิเคราะหปจจัยหลักของทองถิ่น ไดแก แรงงาน 
อ า ชี พ ใน ชุ ม ช น  ก า ร เก ษ ต ร  ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
การพาณิชยกรรม  

  Local and community, economy 
activity in local and community.   Homeland 
theories, local-resource movement analysis, 
relationship between locality character. 
Community system development, community bank 
concept,   community model scheme, problem 
and community economics development process, 
government policy, keys factor local analysis; 
labor, local job, agriculture, industry, commerce 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159224 เศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy            

3(3-0-6) 

ความหมาย ปรัชญาและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

3129211 เศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy            

3(3-0-6) 

ความหมาย ปรัชญาและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
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พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการดําเนินชีวิตประจําวันภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดย
ศึกษาบทเรียนจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจของไทยใน ป 
2540 ตลอดจนศึกษาความสัมพันธของทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดํ าริ กับ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ ตามแนว
พระราชดํ าริ  ซึ่ ง เป นแนวทางในการพัฒ น าที่ นํ า ไปสู
ความสามารถในการพึ่งตนเองอยางมั่นคงและยั่งยืนในระดับ
ตางๆอยางเปนขั้นตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ใน
กรณีศึกษาตางๆทั่วประเทศ 

พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการดําเนินชีวิตประจําวันภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดย
ศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ วิกฤติ เศรษฐกิจของไทย 
ตลอดจนศึกษาความสัมพันธของทฤษฎี ใหมตามแนว
พระราชดําริ กับเศรษฐกิจพอเพี ยง สหกรณ ตามแนว
พระราชดํ าริ  ซึ่ งเป นแนวทางในการพัฒนาที่ นํ าไปสู
ความสามารถในการพึ่งตนเองอยางมั่นคงและยั่งยืนในระดับ
ตางๆอยางเปนขั้นตอน รวมไปถึงการศึกษานอกสถานที่ใน
กรณีศึกษาตางๆทั่วประเทศ 

Meanings, philosophy, thought of 
sufficient economy, applying sufficient economy in 
economic activity and daily lives in globalization 
era, lesson from the previous economic crisis, the 
relationship between King Bhumibhol’s new theory 
and sufficient economy, Royal cooperative. These 
theory, thought, and framework is to develop the 
sustainability of self reliance and also the study on 
related cases 

เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
 

3159225 เศรษฐศาสตรการเกษตร 
Agricultural Economics 

3(3-0-6) 

ลักษณะและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
การเกษตร ประวัติและขอบเขตของเศรษฐศาสตร การเกษตร
แขนงตาง ๆ ทฤษฎีและการใชที่ดินทางการเกษตร การผลิต 
การตลาด ราคาและรายไดทางการเกษตร สหกรณการเกษตร 
ตลอดจนทฤษฎีและนโยบายในการ พัฒนาการเกษตร โดย
คํานึงถึงเปาหมายและโครงสรางของประเทศดอยพัฒนาเปน
หลัก การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผานมา รวมทั้ง
นโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 

 
 

ไมม ี

3129212 เศรษฐศาสตรสหกรณ 
Cooperative Economics 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญของสหกรณ หลักการ
สหกรณ ระบบสหกรณ แนวคิดเกี่ยวกับทุนและกําไรของ
สหกรณ การประยุกตหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ
ใชกับธุรกิจของสหกรณสหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
 Meaning , significance of  cooperative; 
cooperative  principles,  cooperative system        
concept on capital and profit of cooperative; 
application of principle and theory of economics 
for cooperative business, cooperative and socio-
economic development 

เปนรายวิชา
ใหม 
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3159219 เศรษฐศาสตรประชากร 

Demographic Economics 
3(3-0-6) 

ขนาด โครงสราง และการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสราง และการ
กระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของประชากร และองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร อันไดแก การเจริญพันธุ การตาย 
และการยายถิ่น  ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประชากรและเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความ
เชื่อมโยงระหวางกระบวนการทางเศรษฐกิจ นโยบายทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการทางประชากร และนโยบายทาง
ประชากร 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 

3159226 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  
Economics of Industrial 
Organization 

3(3-0-6) 

โครงสรางตลาด อํานาจตลาด พฤติกรรมของ
หนวยธุรกิจในตลาดแขงขันไมสมบูรณ ศึกษากลยุทธทางดาน
ราคาและกลยุทธที่ไมเก่ียวของกับราคา เชน การแบงแยก
ราคาขาย การสรางความแตกตางในตัวสินคา การโฆษณา 
และเทคโนโลยี ตลอดจนศกึษาพฤติกรรมเชิงกลยุทธ การเขาสู
ตลาด และการออกจากตลาดของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขัน
ไมสมบูรณ 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 

 
 

ไมม ี

3129214 เศรษฐศาสตรเพื่อ
ชีวิตประจําวัน 
Economics for daily life 

3(3-0-6) 

        แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนว
พระราชดําริ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจและการประยุกตใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ภายใตการเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจ
ยคุใหม 
      Concepts and theories of sufficiency 
economy, economic theory, economic activity, 
economic condition analysis, applying economic in 
daily lives according to current economics trend 

รายวิชาใหม 

3159217 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม                  
Environmental 
Economics  

3(3-0-6) 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ทฤษฎีเก่ียวกับ
ปญ หาสิ่ งแวดล อม  แนวคิดประสิท ธิภ าพและตน ทุน
ผลประโยชน ประสิทธิภาพของนโยบาย มาตรการ และ
เครื่องมือในการควบคุม และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การ
ประมาณคาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจตาง ๆ แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และดัชนีชี้วัด

 
 

ไมม ี

ปรับออก 
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สวัสดิการสังคมที่รวมผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3159332 เศรษฐกิจสรางสรรค  
Creative Economy                           

3(3-0-6) 

นิยามและขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ไทย ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคในระบบเศรษฐกิจ
ไทย แกนของเศรษฐกิจสรางสรรค สถานภาพปจจุบันและ
อนาคตของภาคการผลิตและบริการไทย การเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย บริบทโลกที่
สงผลตอการปรับโครงสรางการผลิตและบริการ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของรฐับาล 

 
 

ไมม ี

ปรับเปน
รายวิชา
บังคับ 

 
 
 

ไมม ี

3129320 
 

เศรษฐศาสตรการเงินการ
ธนาคาร 
Economics of Money and 
Banking 

3(3-0-6) 

บ ท บ าท ขอ ง เงิน และสิ น เ ช่ื อ ใน ระบ บ
เศรษฐกิจ พิจารณาวิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน 
ทฤษฎีเงินตรา หนาที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย 
ระบบธนาคารท่ีเปนธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา บทบาท
ของธนาคารตอปริมาณเงิน การสรางและการทําลายเงินฝาก 
ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ บทบาทของสถาบัน
การเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
         The role of money and funds in the 
economic system, The development of money, 
finance system, theory of money, role of central 
bank, commercial, stand alone and groups, role of 
bank with money supply, creation and 
deterioration of deposit, the role of financial 
institution in developing economic 

ปรับจาก
รายวิชา
บังคับ เปน
รายวิชา
เลือก 

 
 

ไมม ี

3129323 การเปนผูประกอบการและการ
พัฒนาธุรกิจ 
Entrepreneurship and 
Business Development 

3(3-0-6) 

        ความหมาย  บทบาท  ป ระเภท   และ
คุณลักษณะพิเศษของผูประกอบการ การมองหาโอกาส 
ใหม ๆ ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มตน ความกาวหนา 
การบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ ความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจ และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจใน
รูปแบบของแผนธุรกิจเพ่ือผูประกอบการจะไดใช เปน
ตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจจริงได ปลูกจิตวิญญาณ
ของการเปนเจาของกิจการ และการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหกับผูประกอบการท่ัวไป  
       Meanings, roles, types and extra 
aspect of entrepreneurship, seeking for new 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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chances for investing in business world, 
commencement, progress and systematic business 
administration, risk in running business and 
determining guidelines of business operations in 
the form of business plan for entrepreneurs to 
designate the directions of business operations, 
growing spirit of ownership and consultant to 
general business practitioner 

เลือกเรียนรายวิชา ในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งเพียงกลุม
วิชาเดียวดงัตอไปนี ้        ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน 
3159333 หลักการลงทุน 

Principles of Investment 
3(3-0-6) 

       ค วาม รู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กั บ ก ารล งทุ น ใน
หลักทรัพย ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ศึกษาผลตอบแทน
ความเสี่ยงและจังหวะในการลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตาง ๆ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของหลักทรัพยแต
ละประเภทท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 

3129324 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 

3(3-0-6) 

       ค วาม รู เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กั บ ก ารล งทุ น ใน
หลักทรัพย ท้ังตลาดเงินและตลาดทุน ศึกษาผลตอบแทน
ความเสี่ ยงและจังหวะในการลงทุนจากการลงทุน ใน
หลักทรัพยประเภทตาง ๆ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
หลักทรัพยแตละประเภทที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

       Introductions to securities investment 
for both money and capital market; study on risk-
return and timing for investment in various 
securities as well as study on the impact of each 
type of securities that affected to overall economy 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159334 การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

3(3-0-6) 

เปาหมายหลักของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ พื้นฐานของการจัดการทางการเงนิ เชน มูลคาตามเวลา
ของเงิน และแนวคิด เรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน 
หลักการตัดสินใจเพ่ือลงทุนในสินทรัพย ทางเลือกในการจัดหา
แหลงเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงินปนผล 
ตนทุนของเงินทุนและโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ การวางแผน
ทางการเงินระยะสั้นระยะยาว การประเมินมูลคาของธุรกิจ 
และการบริหารความเสี่ยง ภายใตสภาพแวดลอมและเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ 
 

3129325 การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

3(3-0-6) 

เปาหมายหลักของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ พื้นฐานของการจัดการทางการเงิน เชน มูลคาตาม
เวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน 
หลักการตัดสินใจเพื่อลงทุนในสินทรัพย ทางเลือกในการ
จัดหาแหลงเงนิทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงิน
ปนผล ตนทุนของเงินทุนและโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ การ
วางแผนทางการเงินระยะสั้นระยะยาว การประเมินมูลคา
ของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ภายใตสภาพแวดลอม
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

The goal of Financial Management 
on business; fundamentals of Financial 
Management such as Time Value of Money 
(TVM); the concept of Risk and Return; the 
principle of the decision making on investing in 
assets; alternative of capital funding; Working 
Capital Management; dividend Policy; Cost of 
Capital and Capital Structure; Financial Planning 
in short-term and long-term; business Valuation, 
and Risk Management in difference economic 
conditions 
 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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3159335 การจัดการความเสี่ยง 

Risk Management 
3(3-0-6) 

ความเสี่ยงในการดําเนินงานและความเสี่ยง
ทางการเงิน ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีตอ
บริษัท และสถาบันการเงิน ผลกระทบของความเสี่ยงตอมูลคา
บริษัท วิธีการวัดความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ แนวคิดเก่ียวกับ
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธและเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง เชน การใชอนุพันธทางการเงิน  

 
ไมม ี

ปรับออก 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ 
3159336 เศรษฐศาสตรการจัดการหวง

โซอุปทานและโลจิสติกส 
Economics of Supply 
Chain Management and 
Logistics 

3(3-0-6) 

การศึกษาระบบโลจิสติกส การจัดการวัตถุดิบ 
และการกระจายสินคาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร โดย
มีระบบเครือขายที่เชื่อมโยงกับทุกฝาย ภายใตเง่ือนไขการ
จัดสรรทรัพยากรใหมีประสทิธิภาพสูงสุด ภายใตตนทุนท่ีจํากัด 

 
ไมม ี

ปรับออก 

3159337 การจัดการเชิงกลยุทธและ
นโยบายธุรกิจ 
Strategic Management 
and Business Policy 

3(3-0-6) 

ศึกษาถึ งทฤษฎี  หลักการ กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการที่
สงผลตอการกําหนดกลยุทธ โดยเนนการนํากรณีศึกษามาใช
เปนแนวทางในการวางแผนนโยบายธุรกิจในองคกร ทั้ ง
ทางดานการตลาด การเงิน การผลิต การจัดการ และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

 
ไมม ี

ปรับออก 

3159338 การเปนผูประกอบการและการ
พัฒนาธุรกิจ 
Entrepreneurship and 
Business Development 

3(3-0-6) 

ความหม าย   บท บาท   ป ระ เภท   และ
คุณลักษณะพิเศษของผูประกอบการ การมองหาโอกาสใหม ๆ 
ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มตน ความกาวหนา การ
บริหารธุรกิจอยางเปนระบบ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจในรูปแบบ
ของแผนธุรกิจเพื่อผูประกอบการจะไดใช เปนตัวกําหนด
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจจริงได ปลูกจิตวิญญาณของการ
เปนเจาของกิจการ และการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูประกอบการทั่วไป 

 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 
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3159339 เศรษฐมิติเบื้องตน 

Introductory 
Econometrics 

3(3-0-6) 

       เศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐกิจโดยเนนเทคนิคการประมาณคาและการประยุกต
ทางเศรษฐศาสตรในแบบจําลองถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระตัว
เดียว และหลายตัว การใชตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิง
คุณภาพ ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในแบบจําลองถดถอยเบื้องตน 
และศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
แบบจําลองเศรษฐมิต ิ

 

3129327 เศรษฐมิติเบื้องตน 
Introductory 
Econometrics 

3(3-0-6) 

       เศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐกิจโดยเนนเทคนิคการประมาณคาและการประยุกต
ทางเศรษฐศาสตรในแบบจําลองถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระตัว
เดียว และหลายตัว การใชตัวแปรอิสระท่ีมีลักษณะเชิง
คุณภาพ ศึกษาปญหาทีเ่กิดข้ึนในแบบจําลองถดถอยเบื้องตน 
และศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
แบบจําลองเศรษฐมิต ิ
        Methods of applying statistics and 
economics theory in analyzing business information 
with the emphasis on estimation and economic 
application in regression models with single and 
multiple variables, using qualitative independent 
variables, problems of basic regression models, 
software in econometric analysis 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 

3159340 การพยากรณเศรษฐกิจและ
การวิเคราะหสภาวะธุรกิจ 
Economic Forecasting 
and Business Condition 
Analysis 

3(3-0-6) 

การวิเคราะหสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎี
วัฎจักรธุรกิจ การวิเคราะหดัชนีทางดานเศรษฐศาสตรเทคนิค
การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหถดถอยพหุ การ
พยากรณทางดานเศรษฐศาสตรมหภาค การพยากรณ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ 

 

 
 

ไมม ี

ปรับเปน
วิชาบังคับ 

กลุมวิชาวิเคราะหโครงการ 
3159341 การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทน 
Cost – Benefit Analysis 

3(3-0-6) 

ความหมายและวิธวีดัสวัสดิการสังคม แนวคิด
และทฤษฎีการวัดตนทุนแลผลตอบแทนของโครงการภายใต
โครงสรางตลาดตาง ๆ ความแตกตางระหวางตนทุนและ
ผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตรศึกษาการ
เลือกใชเกณฑในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือก
อัตราสวนลด การคํานวณและใชราคาตลาดและราคาเงา การ
ใชอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา การ
คํานวณคาสินคาที่ไมมีราคาตลาด 

 
 
 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 
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3159342 การวางแผนกลยุทธและการ

วิเคราะหโครงการ 
Strategic Planning and 
Project Analysis 

3(3-0-6) 

วงจรการวางแผนและดําเนนิโครงการ แนวคิด 
กระบวนการ วิธกีารวางแผนและวิเคราะหโครงการลงทุนของ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะหดานอุป
สงคและการตลาด ดานเทคนิค ดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และสังคม การแปลงแผนขององคกรเปนแผน
ธุรกิจ และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธของโครงการ
เปนแผนปฏิบัติโครงการ และวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห
โครงการ 

 
 
 
 

ไมม ี

ปรับออก 

3159343 การจัดการโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

เทคนิคในการเขียนรายงานโครงการลงทุน 
การเปรียบเทียบกระบวนการในการบริหารงานปกติกับการ
บริหารโครงการ ศึกษาแนวคิด การวางแผนปฏิบัติการของ
โครงการ การจัดรูปแบบองคการโครงการ การอํานวยงานและ
การประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 
 

ไมม ี

ปรับออก 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม 
3159344 เศรษฐศาสตรอิสลาม  

Islamic Economics 
3(3-0-6) 

ความหมาย ท่ีมา พ้ืนฐานและโครงสราง
เศรษฐศาสตรอิสลาม ปญหาตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ แนว
ทางแกไขตามแนวทางอิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย 
ระบบธนาคารและระบบการประกันสังคมในอิสลาม 

 
ไมม ี

ปรับเปน
วิชาบังคับ 

3159345 หลักศาสนบัญญัตอิิสลาม
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  
Principles of Islamic 
Jurisprudence in 
Economics 

3(3-0-6) 

คํานิยามของอุศูลุลฟกฮฺ (วิชาวาดวยหลักมูล
ฐานในการตรานิติศาสตรอิสลาม)การแบงประเภทของ
บทบัญญัติในชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม/ISLAMIC LAW)แบง
ออกเปนตักลีฟย (โองการที่เปนการสั่งใชใหกระทําหรืองด
กระทําหรือใหเลือกระหวางทั้งสอง)และวัฎอีย (โองการที่
กําหนดสิ่งอื่นเพื่อเปนสัญญานของหลักบัญญัติ) แหลงที่มา
ตางๆของบทบัญญัติ หลักการและวิธีการในการใชบทบัญญัติ
จากอัลกุรอาน  สุนนะฮฺ(จริยวัตรของศาสดา)อิจญมาอฺ (มติ
เอกฉั นท ของบ รรด านั ก วิช าการ นิ ติ ศ าสตรอิ ส ล าม / 
CONSENSUS OF OPINION) และกียาส (การเทียบเคียง/

3129331 หลักศาสนบัญญัตอิิสลาม
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  
Principles of Islamic 
Jurisprudence in 
Economics 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของหลักศาสนบัญญัติอิสลามท่ี
เก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร หลักศาสนบัญญัติอิสลามวาดวย
กรรมสิทธิ์ อะกัด (การทํานิติกรรมสัญญา) การจํานํา จํานอง 
ความแตกตางระหวางดอกเบี้ยและกําไร การเชา คาจาง ซะ
กาต การเปนหุนสวน การประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่
อิสลามอนุมัติและไมอนุมัต ิ

Significance of islamic theology in 
economics; principles of islamic theology on 
ownership, aqads (contracts), pawn, mortgage, 
differentiate between interest and profit, rent, 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
เพ่ิมเตมิคํา 

อธิบาย
ภาษา 
อังกฤษ 
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ANALOGICAL DEDUCTION)โดย เน นศึ กษาหลักฐาน ท่ีมี
ความสําคัญตอเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร วิธีการ
ตีความตัวบท วิธีการอิสติบาตร (ประมวลสรุป)วิธีการ
เปรียบเทียบและเลือกหลักฐานท่ีความหนักแนนกวา และหา
ขอยุติในประเด็นปญหาที่มีความเห็นแตกตางกัน 

wage, zakat, partnership, as well as permitted and 
prohibited business in islam 

ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไปและ
ธนาคารอิสลามในดานตาง ๆ คือ การแบงหนวยงานและ
หนาท่ีในระบบบัญชี เอกสารที่ใชในการลงบัญชี การลงบัญชี
เกี่ยวกับการใหกูยืมและใหเครดิต การโอนเงินและการเรียก
เก็บเงนิ เงินฝาก เงนิกูยืม เงนิกองทุน การลงทุนในหลักทรัพย 
สินทรัพยประจํา สินทรัพยและหนี้สินอ่ืน ๆ ของธนาคาร การ
ปริวรรตเงินตราตางประเทศ รายได คาใชจาย และการจัดทํา
งบการเงิน 
 

3159346 การบัญชีการเงินและการ
ธนาคารอิสลาม  
Islamic Financial Banking 
and Accounting 

3(3-0-6) 

ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไปและ
ธนาคารอิสลามในดานตาง ๆ คือ การแบงหนวยงานและ
หนาที่ในระบบบัญชี เอกสารที่ใชในการลงบัญชี การลงบัญชี
เก่ียวกับการใหกูยืมและใหเครดิต การโอนเงินและการเรียก
เก็บ เงิน  เงินฝาก เงิน กู ยืม  เงินกองทุน  การลงทุน ใน
หลักทรัพย สินทรัพยประจํา สินทรัพยและหนี้สินอื่น ๆ ของ
ธนาคาร การปริวรรตเงินตราตางประเทศ รายได คาใชจาย 
และการจัดทํางบการเงนิ 

Accounting in commercial banking and 
Islamic banking operations as the division and of 
accounting unit and functions, accounting 
documents, accounting for lending and credit, 
money transfer, deposit, loan, equity, income, 
expense, and preparation for financial statements 

3129332 การบัญชีการเงินและการ
ธนาคารอิสลาม  
Islamic Financial Banking 
and Accounting 

3(3-0-6) คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย 

 
 
 
 

ไมม ี

3129434 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลก 
Thai Economy and World 
Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณ ะโครงสรางและกลไกของระบบ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกทั้งในอดีตและปจจุบันปญหา
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยากจน การ
กระจายรายได การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การวางงาน การโยกยายของแรงงาน ปญหา
ชุมชนเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางการ
พัฒนากับนโยบายการเงิน การคลัง การคา และการเงิน
ระหวางประเทศ  
       Structure and mechanism of Thai and 
World economies both in the past and present, 
major problems of economy particularly poverty, 
income distribution, rural development, agricultural 
and industrial development, unemployment, labor 
migration, urban problems, environmental 
problems and relationship between development 
and monetary policy, fiscals, trade and 

ปรับจาก
วิชาบังคับ
และปรับ 
ชื่อวิชา
คําอธิบาย
รายวิชา 
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international finance 

กลุมวิชาฝกประสบการวิชาชีพ              9 หนวยกิต 
3150306 เตรียมฝกสหกิจศึกษาธุรกิจ 

Preparation for field 
Experience and Business 
Cooperative  Education   

3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน  
ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อ
นําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
เชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ  เทคโน โลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม 
และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
 

กลุมวิชาฝกประสบการวิชาชีพ             9 หนวยกิต 
3129337 เตรียมฝกป ระสบการณ

วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจ
ศึกษาธุรกิจ 
Preparation for field 
Experience and 
Business Cooperative  
Education   

 3(270ชั่วโมง) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา
และระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ เทคนิคในการสมัครงาน  
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือ
นําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
เชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม 
และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธกีารเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ  

Principles, concepts, processes of 
cooperative education and related regulations, 
technique for apply for a job, basic knowledge in 
workplace for  develop themselves according to the 
professional standards such as personal development, 
English, information technology, communication, 
human relations, teamwork, and quality management 
as well as report writing and technique for academic 
presentation 

ปรับชื่อ
รายวิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

3150408 สหกิจศกึษาธุรกิจ  
Business Cooperative 
Education 
วิชาบังคับกอน : เตรียมสหกิจ
ศึกษาธุรกิจ 

 6(600 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดย
การปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแล
ของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา 
เปนเวลาไมนอยกวา 600  ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห 
โดยเนนการปฏิบัติจริง 
 

3129438 สหกิจศกึษาธุรกิจ  
Business Cooperative 
Education 

 6(600 ชั่วโมง) 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 3129337 เตรียมฝกประสบการณ 
    วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

Pre-requisite               : 3129337 Prepare for professional       
                                 experience or preparation  
                                 for  business education 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ 
โดยการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการ
ดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่
ปรึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 600  ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 
16 สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจรงิ 

Practical work in various types of 
business, working and report writing under 
supervision by executive and advisor at least 600 

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย 
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hours or not less than 16 weeks with emphasis on 
practicalities 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาธุรกจิ                   
           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3159451 ฝกป ระสบการณ วิชาชีพ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Field Experience in 
Business Economics  

6(600 ชั่วโมง) 

ฝ กป ระส บ การณ  ก ารป ฏิ บั ติ งาน ด าน
เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับการนําไปประยุกตใชในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อให ไดรับความรู  ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณในอาชีพ  เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง 
 

หรือ 
3129439 ฝกป ระสบการณ วิชาชีพ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Field Experience in 
Business Economics  

6(600 ชั่วโมง) 

ฝ กประสบการณ  การปฏิ บั ติ งานด าน
เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับการนําไปประยุกตใชในองคการ
หรือหนวยงาน เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณในอาชีพ  เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง 
        Have an experience Practical business 
economics for application in organizations or 
agencies. To gain knowledge, skills, attitudes and 
professional experience. For at least 600 hours  

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
เพ่ิมเตมิ
คําอธิบาย 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4143/2558 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 598 /2559   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 24/2556   

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวฒุิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  

1. ดร.ชูตา  แกวละเอียด  
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ควรรวมวิชาเศรษฐศาสตรการคา กับการเงิน
ระหวางประเทศเปน เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

ดําเนินการแกไขตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 

2 ปรับคําอธิบายรายวิชา เศรษฐกิจไทยและอาเซียน ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

  

 2. ดร.ประภาพร   แสงทอง 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ไมควรเปนอัตลักษณ ดําเนินการแกไขตาม
ผูทรงคุณวุฒแินะนํา 

2 เศรษฐศาสตรองคกรอุตสาหกรรม ควรปรับเปน
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 

ดําเนินการแกไขตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 

 

 3. ดร.ชิตาภรณ   ทองชะอุม 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ควรรวมวิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน เปน
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 

ดําเนินการแกไขตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 

2 ปรับหนวยกิตวิชา เตรียมฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 

ดําเนินการแกไขตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 วิชาอัตลักษณไมควรอยูในวิชาเลือก ดําเนินการแกไขแลว 
2 ควรเพ่ิมเติมรหัสของหลักสูตร ดําเนนิการแกไขแลว 
3 ชื่อปริญญาแกไขเปน B.B.A. ดําเนินการแกไขแลว 
4 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

เพ่ิมเติม ขอที่ 8.14 ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ผูประกอบการ 

ดําเนินการแกไขแลว 

5 ปรับคําอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม ดําเนินการแกไขแลว 
6 ทรัพยากรการเรียนการสอน ใหระบุเฉพาะที่เปน

ของหลักสูตร 
ดําเนินการแกไขแลว 

7 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เครื่องหมายวรรคตอน ตามที่ระบุใหแกในเลม
หลักสูตร 

ดําเนินการตรวจสอบแกไข
แลว 

8 ปรับการเขียนความสําคัญของหลักสูตร  ดําเนินการแกไขแลว 
9 ตรวจสอบการเขียนคุณวุฒิของ อาจารย ดร.กูมัจดี 

ยามิรูเด็ง 
ดําเนินการแกไขแลว 

10 ประวัติอาจารย ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ควรตัดงานวิจัย
ที่ศึกษาปริญญาเอก 

ดําเนินการแกไขแลว 

11 วิชาดานบังคับเรียน 36 หนวยกิต แตระบุรายวิชา 
39 หนวยกิต 

ดําเนินการแกไขแลว 

12 วิชาเศรษฐศาสตรการเงนิการธนาคารควรปรับเปน
วิชาบังคบั 

ดําเนินการแกไขแลว 

13 วิชาเศรษฐกิจสรางสรรค ควรปรับเปนวิชาเลือก ดําเนินการปรับแกตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลว 

14 วิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม และวิชาเศรษฐศาสตร
การเงินการธนาคาร ปรับเปนวิชาบังคับ เนื่องจาก
เปนวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 

ดําเนินการปรับแกตาม
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลว 

15 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาควรระบุใหเห็นถึงปญหา
ที่ชัดเจน และวิธีการแกไขปญหาควรระบุใหตรงกับ
ปญหา 

ดําเนินการแกไขแลว 

16 ทบทวนการเขียนสถานการณหรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ดําเนินการแกไขแลว 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 การรับนักศึกษาไทยและตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได  
แกไขเปน รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได 

ดําเนินการแกไขแลว 

2 วิชาสัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ดําเนินการแกไขแลว 

3 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับคําอธิบายรายวิชาจากเดิม “ปรัชญาและหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” แกไขเปน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไมสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 

ดําเนินการแกไขแลว 

4 วิชาเศรษฐศาสตรมหาภาค 2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ดําเนินการแกไขแลว 

5 วิชากระบวนการเกิดและพัฒนาตน ตัดคาํวา ตน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาษาไทย 

ดําเนินการแกไขแลว 

6 คําอธิบายรายวิชาตรวจสอบการใชตัวอักษรพิมพเล็กพิมพใหญ เชน วิชา
เศรษฐศาสตรอิสลาม เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร ระเบียบวิธีการ
วิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ดําเนินการตรวจสอบ
และแกไขแลว 

7 ตรวจสอบชื่อวิชา และคําอธิบายภาษาอังกฤษทุกวิชา ดําเนินการตรวจสอบ
และแกไขแลว 

8 ผลงานทางวิชาการ ใหระบุเฉพาะผลงานท่ีตอบรับใหตีพิมพ กรณทีี่สงผล
งานแตยังไมไดรับการตอบรับไมควรใส และระบุหลังขอความวา  
(อยูระหวางรอตีพิมพ) 

ดําเนินการแกไขแลว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชมุครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันท่ี 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือเตรียม 
สหกิจศึกษาธุรกิจ ปกติทั่วไปมี 2 หนวยกิต  
แตหลักสูตรมี3(270ชั่วโมง) 

ไมไดแกไขตามผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 
เนื่องจากเปนไปตามโครงสรางหลักสูตร 
(ฝกประสบการณ 9 หนวยกิต  
1. รายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 
3(270ชั่วโมง) 2.รายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ธุรกิจ 6(600ชั่วโมง)) 

2 ควรมีรายวิชาเฉพาะเจาะจง เชน รายวิขา
เศรษฐศาสตรทางการศึกษา เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 
เศรษฐศาสตรการทองเที่ยว เศรษฐศาสตรสารสนเทศ 
เศรษฐศาสตรสหกรณ ธนาคารชุมชน เศรษฐศาสตร
สวัสดิการ 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒ ิโดยเพ่ิมรายวิชา
เศรษฐศาสตรสหกรณ 

3 ไมตองลงลึกไปถึงรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
เศรษฐศาสตรมหภาค 2 

ไมไดแกไขตามผูทรงคุณวุฒิแนะนํา 
เนื่องจากวิชาดังกลาวเนื้อหารายวิชาใช
เปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษาใน
รายวิชาเศรษฐศาสตรข้ันสูง 

4 เสนอแนะวาเรื่องนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตรยังไมเห็น
ในหลักสูตร 

ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ผูทรงคุณวุฒ ิโดยเพ่ิมนวัตกรรมทาง
เศรษฐศาสตรในคาํอธิบายรายวิชา
เศรษฐกิจสรางสรรค 

5 รายวิชาเลือกนาจะใหเปนรายวิชาอัตลักษณของ
หลักสูตรได 

ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยนํารายวิชาเเศรษฐกิจ
สรางสรรคเปนรายวิชาอัตลักษณของ
หลักสูตร 

6 ตองการใหมีพหุเศรษฐศาสตรแทรกหรือตอทายจาก
เศรษฐศาสตรอิสลาม 
 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยเพ่ิมในคําอธิบาย
รายวิชาเศรษฐศาสตรอิสลาม 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวติัอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
 

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

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ     
2. ชื่อ – สกุล             ดร.นัทที ขจรกิตติยา  
3. ตําแหนงทางวิชาการ            ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปร.ด การจัดการ 2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เศรษฐศาสตร 2539 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเงิน 2534 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย 

นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุงลาวัณย จันทรัตนา, เวคิน วุฒิวงศ และดุษฎี นาคเรือง. (2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความย่ังยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นันทรัตน นามบุรี, ณฏฐาระวี พงศกระพันธุ และนัทที ขจรกิตติยา. (2558). รายงานการวิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมใน
ประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา. 

ชมพูนุท ศรีพงษ, นัทที ขจรกิตติยา และนุชนภา เลขาวิจิตร. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง 
ความผูกพันในการปฏิบัติภารกิจแกไขปญหาและรักษาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตของอาสาสมัครทหารพรานกองทัพภาคท่ี 4 กองทัพบกไทย. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ชมพูนุท ศรีพงษ, นัทที ขจรกิตติยา และนุชนภา เลขาวิจิตร. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแกไขปญหาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย. ยะลา: 
คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ชมพูนุท ศรีพงษ, ชูตา ประโมจนีย และนัทที ขจรกิตติยา. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง 
แนวทางลดการลาออกจากงานของอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพภาคที่ 4 
กองทัพบกไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ, ดุษฎี นาคเรือง, และปวีณา เจะอารง. (2555). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงคดูแลผูสูงอายุ ในเขต
เทศบาลนครยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2 บทความ 
นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุงลาวัณย จันทรัตนา, เวคิน วุฒิวงศ และดุษฎี นาคเรือง. (2559, 

มกราคม - มิถุนายน). ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
และการส่ือสาร. 11 (1) : 98-112. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ, ปวีณา เจะอารง และดุษฎี นาคเรือง. (2556, 
พฤษภาคม-มิถุนายน).  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงคดูแลผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครยะลา. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชงิพ้ืนที่. 5 (5) : 98-107. 

Kachornkittiya, N. , Trichan, C. & Lerkiatbundit, S. (2012).  Factors affecting public 
service motivation:  empirical study of municipal employees in the three 
Southern border Provinces of Thailand.  International Journal of Business 
and Social Science. 3 (18) : 78-86. 

นัทที ขจรกิตติยา, ชาลี ไตรจันทร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และจุฑารัตน สถิรปญญา. (2555, 
กรกฎาคม-ธันวาคม). ตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของ
พนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย. วารสารวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 29 (2) : 95-109.  

     6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุงลาวัณย จันทรัตนา, เวคิน วุฒิวงศ และดุษฎี นาคเรือง. (2559). 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและคานิยมรวมในการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 24-25 
เมษายน2559 (หนา 714-722). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

     6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 นัทที ขจรกิตติยา. (2548). การวิเคราะหเชิงปริมาณ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  

นัทที ขจรกิตติยา. (2548). เศรษฐศาสตรจุลภาค. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.   
7.ประสบการณทางวิชาการ  
     7.1  ประสบการณการสอน   
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 13 ป 
 ชื่อวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 

  7.1.2  ระดับปริญญาโท 1 ป 
 ชื่อวิชา การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน  3(3-0-6) นก. 

 7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (ถามี) 
  วิสา ปรังเจะ. (2556). สภาพการแขงขันของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสงขลา.   
                  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
                  ราชภฏัสงขลา. 

 
                                                         
 
        (ลงชื่อ)…………………………………….เจาของประวัต ิ

             (ดร.นัทที  ขจรกิตติยา)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ     
2. ชื่อ – สกุล             ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง 
3. ตําแหนงทางวิชาการ            อาจารย 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก Universiti Utara Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 

Ph.D. Finance & Banking 2555 

ปริญญาโท National University of 
Malaysia ,ประเทศมาเลเซีย 

M.Econs Economics (Finance & 

Banking) 

2538 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บธ.บ. การบริหารงานบุคคล 2529 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย 

กูมัจดี ยามิรูเด็ง, อับดุลเราะหมาน สาและ, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ตายูดิน อุสมาน และเอกภักดิ์ มีชัย. 
(2555). รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบสถาบันการเงินชุมชนใน
ระบบอิสลามกับการเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนและสวัสดิการสังคมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และกูมัจดี ยามิรูเด็ง. (2554). รายงานการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑหัวขาวเกรียบ (ปาลอ-กรือโปะ) สูธุรกิจเฟรนไชส. 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผูรวมวิจัย) 

กูมัจดี ยามิรูเด็ง, ภูวดล ดลลาภ, เอกชัย มีชัย และนิมารูนี หะยีวาเงาะ. (2554). รายงานการวิจัย 
เรื่อง การวิเคราะหผลการดําเนินงานของระบบสหกรณออมทรัพยอิสลามกับการเชื่อม
วิถีชีวิตและการสรางอาชีพในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 
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6.2 บทความ  
 KuMajdi Yamirudeng (2014).  Using  Structural Equation Model to  Study Factors  

  Influencing  Customer  Decision  Making  to Select Islamic Banking in  
  Thailand. Presented the Istanbul,  9th International Academic Conference, 
  Istanbul, Turkey. 

6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
อรวรรณ กมล, วาสนา พิทักษธรรม, กูมัจดี ยามิรูเด็ง และอุดมพงษ มูลสิน. (2559). ตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงหนึ่ง ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจําป 2559 วันที่ 24 - 26 เมษายน 2559 (หนา 336 - 
344).  ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต.   

    6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 กูมัจดี ยามิรูเด็ง. (2560). เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  
 
7.ประสบการณทางวิชาการ  
     7.1  ประสบการณการสอน   
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ป 
 ชื่อวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรทั่วไป     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 

  7.1.2  ระดับปริญญาโท 1 ป 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) นก. 

 7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (ถามี) 
  ไมมี 

                                                         
 
        (ลงชื่อ)…………………………………….เจาของประวัต ิ

            (ดร.กูมัจดี  ยามิรูเด็ง)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 

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

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ     
2. ชื่อ – สกุล             นางวาสนา พิทักษธรรม 
3. ตําแหนงทางวิชาการ            ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2545 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเงิน 2534 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย 

อรวรรณ กมล, วาสนา พิทักษธรรม, กูมัจดี ยามิรูเด็ง และอุดมพงษ มูลสิน.  (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ 
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงหนึ่ง ตําบลทาสาป อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา.  ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

วาสนา พิทักษธรรม,สัสดี  กําแพงด ีและอรวรรณ กมล.  (2557).รายงานการวิจัย เรื่อง  การนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี.  ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
6.2 บทความ  
 ไมมี 
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6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
อรวรรณ กมล, วาสนา พิทักษธรรม, กูมัจดี ยามิรูเด็ง และอุดมพงษ มูลสิน. (2559). ตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตนมถ่ัวเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงหนึ่ง ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 ประจําป 2559 วันท่ี 24 - 26 เมษายน 2559 (หนา 336 - 
344).  ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

    6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  วาสนา พิทักษธรรม (2557). เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   
            วาสนา พิทักษธรรม (2557). เศรษฐศาสตรเบื้องตน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
7.ประสบการณทางวิชาการ  
     7.1  ประสบการณการสอน   
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 23 ป 

ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 1     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค 1     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรทั่วไป     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ     3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ         6 (600ชั่วโมง) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ    3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร    3 (3-0-6) นก.  

  7.1.2  ระดับปริญญาโท  
   ไมมี 

 7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (ถามี) 
  ไมมี 

 
                                                         
 
        (ลงชื่อ)…………………………………….เจาของประวัต ิ

            (นางวาสนา  พิทักษธรรม)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ     
2.  ชื่อ – สกุล            นางสาวอรวรรณ   กมล                      
3. ตําแหนงทางวิชาการ            อาจารย 
4. สังกัด                              คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแมโจ  ทษ.ม. เศรษฐศาสตรสหกรณ 2536 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    ศศ.บ. เศรษฐศาสตรสหกรณ 2533 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

อรวรรณ กมล, จารนิี  วัฒนไทย และพยอม  ตอบประโคน.  (2560).  รายงานการวิจัย เรื่อง ตนทุน
และผลตอบแทนการผลิตยางแผนรมควัน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนา 
น้ํายางสดบานถ้ําทะลุ ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล.  (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา.  ยะลา : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อรวรรณ กมล, วาสนา พิทักษธรรม, กูมัจดี ยามิรูเด็ง และอุดมพงษ มูลสิน.  (2558). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ 
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงหนึ่ง ตําบลทาสาป อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา.  ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศุภลักษณ สินธนา, สุกินา อาแล, อรววรรณ กมล และพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบูรณาการการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.  ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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วาสนา พิทักษธรรม,สัสดี  กําแพงดี และอรวรรณ กมล.  (2557).รายงานการวิจัย เรื่อง การนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษาประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี.  ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศุภลักษณ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ และอรวรรณ กมล.  (2554).รายงานการวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนของสถาบันอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษาเครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง.  ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ, ศุภลักษณ สินธนา, อรวรรณ กมล, สุพัธตรา พัชณี, อสิมาแอ ลาเตะเกะ, 
ฟูไดละห ดือมอง และหัสลินดา บินมะแอ.  (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง  การพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
ครอบครัวเขมแข็งในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต.  ยะลา : โครงการสงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

           
   6.2   บทความ  

ศุภลักษณ สินธนา, สุกินา อาแล, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ และอรวรรณ กมล.  (2560, กรกฎาคม – 
ธันวาคม). ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการบูรณาการจัดการเรียนรูกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  12(2) : 
207-215. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
       ไมมี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ                   
อรวรรณ กมล, วาสนา พิทักษธรรม, กูมัจดี ยามิรูเด็ง และอุดมพงษ มูลสิน. (2559). 

ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงหนึ่ง ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจําป 
2559 วัน ท่ี  24 - 26 เมษายน  2559  (หน า 336 - 344).  ยะลา : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล.  (2558).  
ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา.  ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจําป 2559 วันท่ี 24 - 26 
เมษายน 2559 (หนา 743 - 750). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  เครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต.   
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
              7.1.1  ระดับปริญญาตรี     23   ป  

ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 1     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 2     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค 1     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชน      3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ    2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรสาธารณสุข     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะหโครงการและแผนงาน   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณ     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศกึษาธุรกิจ     3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ              6 (600ชั่วโมง) 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรทั่วไป     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม     3 (3-0-6) นก. 

    ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการเกษตร     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการวิสาหกิจชุมชน     3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา สหกรณกับการพัฒนาชุมชน    3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา องคการและการจัดการ     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ     3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2    3 (210) นก. 
 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท      2   ป   
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม     3 (3-0-6) นก. 

      ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรสาธารณสุข     3 (3-0-6) นก. 
              
      
       7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
              ไมม ี
 
                                                       (ลงชื่อ) ........................................................ เจาของประวัติ 
                                                                      (นางสาวอรวรรณ  กมล) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวจารินี  วัฒนไทย 
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4. สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศ.ม. เศรษฐศาสตร 2556 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วศ.บ. มัลติมีเดีย 
และระบบอินเทอรเน็ต 

2553 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 

6.1  งานวิจัย 
อรวรรณ กมล, จารินี  วัฒนไทย และพยอม ตอบประโคน.  (2560).  รายงานการวิจัย 

เรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางแผนรมควัน กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมพัฒนาน้ํายางสดบานถ้ําทะลุ ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 

6.2 บทความ 
ไมมี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
     ไมมี 
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      6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ       
วัชระ ขาวสังข, ลาวัณย ทิพยมาศ, จารินี วัฒนไทย, ยารอนะ ศรีอาหมัด, อุษณีย พรหมศรียา

อาดัม ไกรสุทรังค , ฮาซียะห ดอรอแซ และวสันตนาวิน หรินทรปพนวิช.  (2560).       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจทองเที่ยวภาคใตสภาวะ
เหตุการณไมสงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล .ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจําป 2560 ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”.(หนา 493-502). อุบลราชธานี : 
มหาวิทยาลัยราชธานี.   

 
7.   ประสบการณทางวิชาการ 
       7.1 ประสบการณการสอน  
  7.1.1 ระดับปริญญาตรี 1 ป 
   ชื่อวิชา คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการคลัง    3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ  3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ  3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค1    3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรมหภาค2    3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน    3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 

   ชื่อวิชา สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา เศรษฐกิจไทยและอาเซียน    3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชา การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ  3(3-0-6) นก.  
   ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจ              6(600 ชั่วโมง)  
 

7.2 ประสบการณในการในการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
ไมมี 

 
 
 

         ลงชื่อ.........................................เจาของประวัติ 
         (นางสาวจารินี  วัฒนไทย) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร    บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล                     ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด                           คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก Institute of International Studies 

Ramkhamhaeng University 
Ph.D. Business Administration  2554 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บธ.ม. - 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. เคมี 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
 6.1 งานวิจัย 

นันทรัตน นามบุรี ชมพูนุท ศรีพงษ,  ธีรยุทธ มูเล็ง, ธันยธรณ โยธาทิพย, และเพ็ญนภา เกื้อเกตุ. 
(2560). รายงานวิจัย เรื่อง สมรรถนะ และทักษะการใชภาษาอังกฤษในวิชาเอกบังคับ
ของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีธรรมราช.     

 
     6.2 บทความ 

ชมพูนุท ศรีพงษ สันติ อารักษคุณากร ปยะดา มณีนิล และสัสดี กําแพงดี (2560, มกราคม-
มิถุนายน).ความทุมเทในการปฏิบัติงานแกไขปญหาและรักษามั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใตของกําลังพล กองทัพ ภาคที่ 4 กองทัพบกไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 12(1) : 1-16. 

ชมพูนุท ศรีพงษ. (2557). พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแกไขปญหาความมั่นคงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบก
ไทย. วารสารปาริชาติ (ฉบับพิเศษ). 27(3) : 146-163.  
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     6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 

 6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
 ชมพูนุท ศรีพงษ. (2549).  องคการและการจัดการ.  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ                  
Sriphong, C. (2016). Intention to leave of volunteer rangers in the Fourth Royal 

Thai army area. In 5th National and International Academic 
Conference, Think global act local: paradigms in research creativity 
(pp. 824). Yala : Yala Rajabhat university.  

Sriphong, C. (2 015 ). Work engagement of the royal Thai volunteer rangers in 
the fourth  army area for the security mission in the southern 
border provinces. In 7 th international conference on humanities and 
social sciences, ASEAN 2 015 : Challenges and opportunities (pp. 412 -
422). Songkhla : Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkhla University. 

Sriphong, C. (2 0 1 5 ) .  Learning outcomes and learning achievement of Yala 
Rajabhat university students in principles of business management 
through cooperative learning method. in the 3 rd YRU national and 
international conference in Islamic and educational development (pp. 
351-357). Yala : Yala Rajabhat university.  

สัสดี กําแพงดี,  ชมพูนุท ศรีพงษ  และปยะดา มณีนิล. (2559). การพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันผลิตภัณฑแปรรูปน้ํามันมะพราวสกัดเย็นของกลุมแมบานอําเภอหนองจิก จังหวัด
ปตตานี. ใน การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
ภูเก็ต. (หนา 179-191). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.    

ชมพูนุท ศรีพงษ. (2556). ความผูกพันตอองคการของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 
กองทัพบกไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 
ประจําป 2556, สังคมคุณธรรม: ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน (หนา 222). สงขลา 
: มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

ชมพูนุท ศรีพงษ. (2556). ความเขาใจและการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัวของประชาชนในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งท่ี 2 รวมพลังสรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
และประเทศไทย (หนา 192-199). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 
 

     7.1  ประสบการณการสอน 
 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    14   ป  
ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การวางแผนและนโยบายดานทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) นก. 
  
      7.1.2  ระดับปริญญาโท 2 ป  
  ชื่อวิชา การจัดการการดําเนินงาน    3(3-0-6) นก. 
   
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  ไมมี 
 

                                                        (ลงชื่อ)     เจาของประวัติ 
 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ)  
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร    บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล                     ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        อาจารย   
4. สังกัด                           คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒ ิ สาขาวิชา พ.ศ 

ปริญญาเอก The Institute of International 

Studies at Ramkhamhaeng 

University  

Ph.D.  Business Administration  2550  

ปริญญาโท West Coast University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

MBA.  Master of Business 
Administration (Marketing) 

2537  

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย บธ.บ.  บริหารธุรกิจ (การตลาด) 2532  

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
  

 6.1 งานวิจัย  
     ไมมี  
 

    6.2 บทความ 
ศิษฎธวัช ม่ันเศรษฐวิทย, ฐานกุล กุฎิภักดี และ นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ. (2559, กันยายน - 

ธันวาคม). การเตรียมความพรอมดานการจัดการงานบุคคลของผูประกอบการเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. วารสารศึกษาศาสตร
ปริทัศน. 31(3) : 1-8. 
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 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 

 6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
        ไมม ี
 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ซัยนุบดิน จินตรา, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, ศิษฎธวัช มั่นเศรษฐวิทย และฐานกุล กุฎิภักดี.

(2560). ความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํากําไรกับอัตราผลตอบแทน

จากสวนตางราคาหุนของบริษัทหมวดหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. ใน การประชมุวิชาการระดับชาติ 

นอรทเทิรน วิจัย ครั้งที่ 3. วันที ่26 พฤษภาคม 2560 (หนา 722-728). ตาก : 

วิ ท ย า ลั ย 

นอรทเทิรน. 

ณิชากร นิดคง, นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ และศิษฎธวัช ม่ันเศรษฐวิทย. (2560). การ

จัดการ เชิงกลยุทธและผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่

จังหวัดสงขลา. ใน การประชุมวิชาการะดับชาตินอรทเทิรนวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 

26 พฤษภาคม 2560 (หนา 695-699). ตาก :  วิทยาลัยนอรทเทิรน. 

 
7. ประสบการณทางวิชาการ  
 7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 14 ป  

ชื่อวิชา  สัมมนาทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)  นก.  

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

ชื่อวิชา  บริหารการตลาด 3(2-0-6)  นก.  

        ชื่อวิชา  การจัดการตลาด 

7.1.2 ระดับปริญญาโท 3 ป 

3(2-0-6) นก.  

ชื่อวิชา  แผนธุรกิจ 3(2-0-6)  นก.  

ชื่อวิชา  กลยุทธทางธุรกิจและการวิเคราะหการแขงขัน 3(2-0-6)  นก.  

ชื่อวิชา  การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 3(2-0-6)  นก.  

        
      7.2 ประสบการณการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  

7.2.1 อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ   

นิลวรรณ ดํานิล. (2557). การจัดการเชิงกลยุทธ และผลตอบแทนจากการลงทุนของ 

ผูประกอบการธุรกิจรานขายขางแกงในเขตพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ปตตานี ยะลา นราธิวาส). การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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วัทธิภา จงดี . (2557). การจัดการเชิงกลยุทธ  และผลตอบแทนจากการลงทุนของ

ผูประกอบการธุรกิจรานขายเสื้อผาแฟชั่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

กวยเตี๋ยวในเขตพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส).      

การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา 

วัลภา พรหมแกว. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ และผลตอบแทนจากการลงทุนของ

ผูประกอบการธุรกิจบริการนําเที่ยวในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล 

สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส). การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

7.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

ทัศนีวรรณ ภูพงศไพบูลย. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธกับผลตอบแทนจากการลงทุนของ

 ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตพื้นท่ี 5 

 จังหวัด ชายแดนภาคใต (สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส). วิทยานิพนธปริญญา

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธัญรัตน ศรีสงค. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจสปา

 และนวดแผนไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล 

 สงขลา ปตตานี ยะลา). วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ

 จัดการ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นาซือรี เตะกาแซ. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธกับผลตอบแทนจากการลงทุนของ

 ผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

 อาเซียน (AEC) ในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส). 

 วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวทิยาลัยราชภัฏ

 ยะลา. 

ปยะภพ สุขะพัฒน . (2559). ปจจัยในการเลือกลงทุนประกอบธุรกิจเสื้อผามือสองของ

 ผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (AEC). วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุร กิจมหาบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ . 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

รอซีดีย บาวเบ็ญหมัด. (2559). การเตรียมความพรอมดานการตลาดผลิตภัณฑอาหาร 

 ฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตพื้นที่

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส). วิทยานิพนธปริญญา

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุขบูรียะห กาจิ. (2559). ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรใน

 ธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC).  

 วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ยะลา. 
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สุธาสินี มาถนอม. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ

 ผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สตูล 

 สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส). วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

 วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อธิพร สมจิตต. (2559). การเตรียมความพรอมดานการตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑ

 เฟอรนิเจอร เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตพื้นที่หาจังหวัด

 ชายแดนภาคใต. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

แอ สาเหาะ. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธกับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจราน

 จําหนายกอสรางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

 อาเซียน (AEC). วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ฮันนาน กาหลง. (2559). สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตออาหาร

 ไทยสําเร็จรูปในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ

 มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ยุท ธพ งศ  น ากรักษ า.(2556). กล ยุทธ ก ารตลาดที่ มี อิ ท ธิพลต อพฤติ กรรมการซื้ อ

 โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี). วิทยานิพนธ

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

 

  

                   (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัติ 

                                            (อาจารย ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ)   
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล                    นางอัปสร   อีซอ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ       รองศาสตราจารย 
4. สังกัด                          คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บธ.ม. การตลาด 2539 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บธ.บ. การตลาด 2523 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). รายงานการ
วิจัย เรื่อง อัตลักษณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ภูตรา อาแล และชรีฮาน ยีแว. (2559). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรม
การตลาดเพื่อสังคมของผูประกอบการธุรกิจรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน พินิจจันทร และอับดุลเราะหมาน สาและ. 
(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน. ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). รายงานการ
วิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนการดําเนินงานดานการตลาดของธุรกิจ            
โอท อป ระดั บ  5 ด าว  ใน เขต อํ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วั ด ยะล า . ย ะล า  :    
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุสณี ซูสารอ. (2557-2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมในเขตพื้นที่ชายแดนใต
ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

ปวีณา เจะอารง, อัปสร อีซอ, สุ ธิดา วัฒนยืนยง, กัลยรัตน  พินิ จจันทร  และ 
อับดุลเราะหมาน สาและ. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกสวิชาหลักการตลาด ตามบริบทของพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใชเว็บไซตสําเร็จรูปของ Google Classroom Site. 
ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2557). รายงานการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค (ศึกษาเฉพาะ
กรณีธุรกิจกลุมแมบานอัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา). ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร  อีซอ. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดบูรณาการโดยใช
การสื่อสารแบบผสมผสาน“สรางสรรคสังคม” สําหรับนักศึกษาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ, ปวีณา เจะอารง และดุษฎี นาคเรือง. 
(2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค
ดูแลผู สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
6.2 บทความ  

ปวีณา เจะอารง, นันทรัตน  นามบุรี , ธีรยุทธ มูเล็ง, อัปสร อีซอ, ชรีฮาน ยีแว,             
ภูตรา  อาแล, สุธิดา เลขาวิจิตร, กัลยรัตน พินิจจันทร และอับดุลเราะหมาน  
สาและ. (2560). การพัฒนาแคตตาล็อคผาสําหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผา 
โรงงานแฮนดอินแฮนด จังหวัดนราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 ประจําป 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 (หนา 882-887). พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง รุซณี ซูสารอ และชรีฮาน ยีแว. 
(2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม “สะดาวา” จังหวัดปตตานี ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี. 4(1) : 21-46. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2560).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมจังหวัดชายแดนใตตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 11(1) : 161-177. 
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อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2559). อัตลักษณ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 (หนา 340-345). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

นัทที ขจรกิตติยา, อัปสร อีซอ, รุงลาวัณย จันทรัตนา, เวคิน วุฒิวงศ และดุษฎี  นาค
เรือง. (2559). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและคานิยมรวมในการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่  5 เรื่อง “สรางสรรคงานวิจัยจากคลังปญญาทองถิ่นสู
ส ากล”  วันที่  24-26 เมษายน  พ .ศ . 2559  (หน า  714-722). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2559).       
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 เรื่อง 
“สรางสรรคงานวิจัยจากคลังปญญาทองถิ่นสูสากล”  วันท่ี 24-26 เมษายน 
พ.ศ. 2559 (หนา 235-244). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุธิดา วัฒนยืนยง, อัปสร อีซอ และปวีณา เจะอารง. (2559). อัตลักษณหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง  
“สรางสรรคงานวิจัยจากคลังปญญาทองถิ่นสูสากล” วันที่ 24-26 เมษายน 
พ.ศ. 2559 (หนา 363 – 371). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง และรุซณี ซูสารอ. (2558). การถอดบทเรียนการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค. ใน 
Proceeding of The 3 rd YRU National and International 
Conference on Islamic Education and Education Development: 
Future and Challenges วันท่ี 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หนา 62-
70). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืนยง และภูตรา อาแล. (2558). การพัฒนา
ธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุมแมบาน
อัลอิฮซานอาหารแปรรูปจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 3” วันที่ 20-22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หนา 248-255). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

อัปสร  อีซอ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการโดยใช
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน “สรางสรรคสังคม” สําหรับนักศึกษา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 1(2) : 45-56. 
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อัปสร อีซอ, นัทที ขจรกิตติยา, ชมพูนุท ศรีพงษ, ปวีณา เจะอารง และดุษฎี นาคเรือง. 
(2556). การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงคดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครยะลา. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชงิพ้ืนที่. 5(5) : 98-110. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
อัปสร  อีซอ. (2555). การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน. เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. 

อัปสร  อีซอ. (2555). การตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน. เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน. ยะลา 
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณการสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี   19   ป  
  ชื่อวิชา หลักการตลาด        3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  พฤติกรรมผูบริโภค    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการผลิตภัณฑและราคา   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  กลยุทธการตลาด     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการการขาย    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  ศิลปะการขาย     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การโฆษณาและการสงเสริมการขาย  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การตลาดผลิตภัณฑฮาลาลและผลิตภัณฑชุมชน 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การวิจัยการตลาด    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การศึกษาอิสระ     3(3-0-6) นก. 

7.1.2 ระดับปริญญาโท      -    ป  
7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 
 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................................เจาของประวัติ 
                                                                  (นางอัปสร   อีซอ) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

1. อาจารยประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล       นายสัสดี  กําแพงด ี                   
3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย         
4. สังกัด                       ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 2554 

 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

สัสดี  กําแพงด,ี ชมพูนุช ศรีพงค และปยะดา มณีนิล. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันผลิตภัณฑแปรรูปน้ํามันมะพราวสกัดเย็นชองกลุมแมบาน 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สัสดี  กําแพงด,ี ชมพูนุช ศรีพงค, สันติ อารักษคุณากร และปยะดา มณีนิล. (2558). รายงานการ
วิจัย เรื่อง ความทุมเทในการปฏิบัติงานแกไขปญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใตของกําลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย. ยะลา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

สัสดี  กําแพงดี. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูในกระบวนวิชา การจัดการ
ทางการเงิน เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดยใชเทคนิคการการเรียนรูแบบ
รวมมือ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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 6.2   บทความ  
 ไมมี 

 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
             ไมม ี
  6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ       

สัสดี  กําแพงดีและคณะ. (2559). การพัฒนาความสามารถในการแขงขันผลิตภัณฑแปรรูปน้ํามัน
มะพราวสกัดเย็นชองกลุมแมบาน อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี. ใน ประชุมวิชาการ 
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอยางย่ังยืนสูโลกาภิวัฒน”ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 (หนา 179-
191). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

    6.4  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สัสดี  กําแพงดีและคณะ. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา หลักการลงทุน. 

ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (อยูระหวางดําเนินการ). 
สัสดี  กําแพงดีและคณะ. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สถิติธุรกิจ. ยะลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
สัสดี  กําแพงดีและคณะ. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการทางการเงิน. 
          ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (อยูระหวางดําเนินการ). 

 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1 ระดับปริญญาตรี    5   ป  

ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ                                  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักบริหารธุรกิจ                          3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน        3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา เขียนแผนธุรกิจ                               3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ                    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารโครงการ                           3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ                            3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการทางการเงิน                         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร               3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ                                     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา วิเคราะหเชิงปริมาณ                         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา หลักการลงทุน                         3(3-0-6) นก. 
 
      7.1.2 ระดับปริญญาโท     
  ไมมี  
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
  อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ 
  ไมมี 

   
  
 
      ลงชื่อ...................................................เจาของประวัติ 

  (นายสัสดี   กําแพงดี) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

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

1.  อาจารยประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2.  ชื่อ – สกุล   นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4.  สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.ม. การบัญช ี 2552 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บธ.ม. - 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.บ. การบัญช ี 2546 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2533 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 

อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). รายงาน
การวิจัย เรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุกฤษตา รักสุจริต,  มานพ ทองไทย, พยอม ตอบประโคน และอับดุลเราะหมาน สาและ. (2558). 

รายงานการวิจัย เร่ือง การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
สามจังหวัดชายแดนภาคใตในประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต, พยอม ตอบประโคน และสันติ อารักษคุณากร. (2558). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหตนทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวน
ยาง กรณีศึกษา ตําบลปากลอ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี. ยะลา : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นันทรัตน นามบุรี, สันติ อารักษคุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2557). 
รายงานการวิจัย เรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย. ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 
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พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย, สุกฤษตา รักสุจริต และสันติ อารักษคุณากร. (2555). 
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี). ยะลา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

6.2  บทความ 
นันทรัตน นามบุรี, สันติ อารักษคุณากร, พยอม ตอบประโคน และมานพ ทองไทย. (2559). 

ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมใน
ประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  ครั้งท่ี 5 

วันที ่24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หนา 723 – 733). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน, มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล. (2559). ปจจัย

แหงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา. ใน  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที ่5 วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2559 (หนา 743 – 
750). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
พยอม  ตอบประโคน. (2556). การเงินธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเงินธุรกิจ, 

ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  24  ป  

ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีการเงนิ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีข้ันตน 1    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีข้ันตน 2    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การบัญชีชั้นกลาง 1    3(3-0-6) นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ป  
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี  
 
  

                                                        (ลงชื่อ).............................................เจาของประวัติ 
                 นางสาวพยอม  ตอบประโคน 
 
 
 
 
 
 
 

 


