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ค าน า 

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้ท าการรวมกลุ่ม
กันอย่างเป็นทางการในปี 2558 ท าให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน  
ส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น โดยระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ 
2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับประเทศไทย สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน 
เพ่ิมโอกาสของนักลงทุนไทยในการลงทุนยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงเพ่ิมอ านา จต่อรองของไทย  

โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ 
เข้าประเทศ โดยมีกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและแผนงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยตรง อาทิ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)    

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงไดป้รับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ ร กิ จ ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศ  เ พ่ื อ ผลิ ตบุ ค ล า ก ร ให้ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใน ด้ า น ก า ร ค้ า  แ ล ะล ง ทุ น 
ระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้ เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเป็นก าลังส าคัญ  
ที่จะท าให้การบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศในพ้ืนที่มีความโดดเด่น รวมทั้งท าให้ท้องถิ่น  
สามารถน าเอาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาท าให้เกิดความน่าสนใจที่จะดึงดูดนักลงทุน 
ให้เข้ามายังพ้ืนที่ได ้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้พัฒนาเนื้อหา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
123 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 87 หน่วย
กิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาแกนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ในภูมิภาคมลายู กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม และประชาคมโลก เพ่ือให้เกิด 
ความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และบริการ กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยฝึกปฏิบัติการทางด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนต่างชาติ 
หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม มีทักษะและความสามารถ  
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษามลายู สามารถเป็นผู้ประกอบน าเข้า -ส่งออก นักลงทุน และฝึกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน   

รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมิน 
และปรับปรุงการด าเนินการของ  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา            :  คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25581571101112 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in International  
   Business Management 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

ชื่อย่อ  :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration Program in International  

  Business Management 
ชื่อย่อ  :  B.B.A. (International Business Management) 

3.  วิชาเอก 
  ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 

พ.ศ. 2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ ที ่25 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านธุรกิจ

ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ส่งออก-น าเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในกรมส่งเสริมการส่งออก เจ้าหน้าที่ในกรมการค้าระหว่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น 

 8.2   ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งออก-น าเข้า โลจิสติกส์ สายการบิน การขนส่งระหว่าง     
 ประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น 

 8.3 นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x  
 

 

M.B. (International Business) 
 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ)  
 

The University of 
Queensland,  
ประเทศออสเตรเลีย 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  

2550 
 
 

2548 
 

2. นายอับบ๊าส พาลีเขตต์ 
   อาจารย์ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Sc. (International Business) 
 
 
BA. (Hons) Management of 
Technology 

Universiti Utara 
Malaysia,  
ประเทศมาเลเซีย 
Universiti Utara 
Malaysia,  
ประเทศมาเลเซีย  

2552 
 
 

2550 

3. นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2556 
 

2552 

4. นางสาวสุไลยา กุวิง 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.E. (International Trade and 
Economic) 
 
 
B.E. (International Trade and 
Economic) 
 

University of 
International Trade 
and Economic, 
ประเทศจีน 
University of 
International Trade 
and Economic, 
ประเทศจีน 

2556 
 
 
 

2553 

5. นายวุฒิชัย คงยัง   
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

บธ.ม (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

2554 
2551 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้ท าการรวมกลุ่มกัน
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ  
คือ  ไทย  สิ งค โปร์  อิน โดนี เซี ย  มา เล เซี ย  ฟิลิ ปปิ นส์  บรู ไน  เวี ยดนาม ลาว  พม่ า  และ  กั ม พูชา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเสรีทางการค้า อ านวยความสะดวกทางการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน  
รวมไปถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายส าคัญของ
การรวมกลุ่ ม  AEC นั้ น  อาจแบ่ ง ได้ เป็ น  4 ประ เด็ นหลั ก  คื อ  1)  การ เป็ นตลาด เดี ยว  และมี ฐ าน 
การผลิตร่วมกัน 2) เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่อยู่ ในกลุ่มให้อยู่ ในระดับ  
ที่ ทั ด เที ยมกัน  3)  เ พ่ื อ พัฒนา เศรษฐกิ จของประ เทศในกลุ่ มอย่ า ง เท่ า เที ยมกัน  โดยลดช่ องว่ า ง 
และความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศสมาชิก และ 4) เพ่ือเชื่อมโยงอาเซียน 
ให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น  
โดย AEC เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน ระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่   
2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจ านวนแรงงานมากกว่า 300 ล้านคน ในขณะที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 429 ล้านไร่
ส า ห รั บป ร ะ เทศ ไทยส ามา รถขย าย โอกาสทา งก า รส่ ง ออก ไปยั ง ป ร ะ เทศ เ พ่ื อนบ้ า น ได้ สู ง ขึ้ น  
เพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน เพ่ิมโอกาสของนักลงทุนไทยในการลงทุนยังประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมถึงเพ่ิมอ านาจต่อรองของไทยด้วย 

ส าหรับ พ้ืนที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น  มีกรอบความร่วมมือกับประเทศ 
เ พ่ือนบ้านที่ส่ งผลกระทบในการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยตรง ประกอบด้วย  
1) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle: IMT-GT) 2) แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border 
Area: JDS) และ 3) แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Joint 
Commission)  ซึ่ ง เป็ นกรอบความร่ วมมื อที่ ค รอบคลุ มทั้ ง ในมิ ติ ด้ านความร่ วมมื อทา ง เศรษฐกิ จ  
สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ  
และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ส าหรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560 – 2563)  
และแนวทางการด าเนินงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สามารถสรุปหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนา
โครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ. หนองจิก จ. ปัตตานี อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส และ อ.เบตง  
จ.ยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชน 
ที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  เ พ่ือพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ใ ห้ เป็น พ้ืนที่ เศรษฐกิจ เฉพาะ  
และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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3. เป้าหมาย พัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” 
พั ฒ น า  อ . สุ ไ ห ง โ ก - ล ก  จ . น ร า ธิ ว า ส  เ ป็ น  “ ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ”  
พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” 

4. แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
          (1) ระยะเร่ งด่วนเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการ  

ด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ เป็นต้น 
          (2) ระยะที่ 2 ปีถัดมาเพ่ือสนับสนุนการลงทุนระยะแรก 
              - อ.หนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP 

ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน 
               -  อ .สุ ไหง โก -ลก  จั ดตั้ ง  Free Trade Zone ก่อสร้ า งสะพานโก -ลก 

แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ ฯลฯ 
              -  อ . เบตง พัฒนาการท่องเที่ ยวครบวงจรและแหล่ งท่อง เที่ ยว ใหม่   

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ  
          ( 3 )  ร ะยะต่ อ ไป ในการ เชื่ อม โย ง ระบบขนส่ งทั้ ง หมด ไปยั งภู มิ ภ าคต่ า งๆ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง  

การติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศของอนุภูมิภาค โดยเป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจรองรับประตูส่งออกแห่งใหม่ทางทะเล  
สู่ตลาดอินเดีย ตะวันออกไกล และตลาดโลก 

แผน พัฒนากลุ่ ม จั งหวั ดภาค ใต้ ช ายแดน  พ .ศ .  2561 –  2564 ภาย ใต้ วิ สั ยทั ศน์  : 
“เมืองยางพารา การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน ” สามารถอธิบายได้ 
คือ เมืองยางพารา  ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีประสิทธิภาพ 
การผลิตสูงสุดของภาค มี เมืองยางพารา (Rubber City)  โดยส่งเสริมการวิจัยเ พ่ือคิดค้นนวัตกรรม 
และพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้มาตรฐาน  
ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ แก่ชาวสวนยาง 
สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อ – ขาย และตลาดกลางยางพาราในการอ้างอิงการซื้อขายยางพาราของประเทศ  

การค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง พ้ื น ที่ ช า ย แ ด น ทั้ ง จั ง ห วั ด ส ง ข ล า แ ล ะ จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส  
ซึ่ ง เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษ  และด่านชายแดนไทย -มาเลเซียทั้ ง  9 ด่ าน ที่มีความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งภายในประเทศ  
และอาเซียน  สามารถดึ งดูดนักลงทุน เ พ่ือ เ พ่ิมการลงทุน ใน พ้ื นที่  เกิดการจ้ างงาน สร้ างรายได้   
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในอนุภาค
อาเซียนและนานาชาติ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคม (Social Network) ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
มีการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการที่ เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาสู่
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มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนเป็นผลจากการพัฒนาเมืองยางพารา การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่สามารถ
เชื่อมโยงอาเซียน เป็นรูปแบบการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่ งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดชายแดนในปี 2564 
 ภาพรวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 1 ,392,628.78  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.58 โดยแบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 778 ,291.60 ล้านบาท และการน าเข้ามูลค่า 
614,337.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.87 ไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 163,954.42 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 
การค้าชายแดนของไทยมีมูลค่า การค้ารวม 1 ,124,672.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.01  
แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 650,908.73 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 473 ,763.77 ล้านบาท  ส าหรับการค้า
ชายแดนด้านมาเลเซีย เป็นการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมูลค่าการค้ารวม 571,927.54 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งด่านการค้าส าคัญที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่าการค้ารวม 376,892.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.89  
ของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย รองลงมาได้แก่ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรเบตง ด่านศุลกากร  
สุไหง-โก-ลก และด่านศุลกากรบ้านประกอบ รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว สัดส่วนร้อยละ 18.99 เมียนมา  
สัดส่วนร้อยละ 17.19 และกัมพูชา สัดส่วนร้อยละ 12.96  
 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นบริเวณชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ  
ซึ่งถือว่าประตูส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้างงานให้ประชาชน  
ในพ้ืนที่ โดยนักศึกษา ซึ่งจะกลายเป็นบุคลากรส าคัญในอนาคตจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ให้มั่นคง พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่พัฒนาเชื่อมโยงเป็นวงจรธุรกิจ  
ระหว่างประเทศของภูมิภาค และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติและอิสลามศึกษาโดยอาศัยศักยภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2562) 
  เหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ที่จะผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการ 
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศในพ้ืนที่มีความโดดเด่น รวมทั้งท าให้ท้องถิ่นสามารถน าเอาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาท าให้เกิดความน่าสนใจที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามายังพ้ืนที่ได้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพ้ืนที่    
ที่มีประวัติศาสตร์และสังคม วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิม โดยภาพรวมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะมีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเป็นกลุ่มหลักที่จะเข้า
มายังพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้ภาษามลายูกลางและภาษาอังกฤษ เป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถสื่อสารให้กับกลุ่มนักลงทุน 
โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความได้เปรียบเรื่องภาษามลายูกลางและภาษามลายูท้องถิ่น
สามารถท าให้กลุ่มนักลงทุนมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อสภาพสังคมที่เป็นอยู่ได้ และการน าเอากลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะท า
ให้เกิดการสร้างงาน รวมทั้งการใช้เครือข่ายมุสลิมที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่เชื่อมโยงกลุ่มนักลงทุนชาวมุสลิมให้เข้า
มายังพ้ืนที่มากขึ้น 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ตอบสนองลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น  
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มีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจน าเข้า -ส่งออก และธุรกิจ
การบริการระหว่างประเทศ เน้นการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
และเปิดโลกทัศน์ที่ทันสมัยในศาสตร์วิชาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และสอดแทรกการเรียนรู้ตามสภาพการการ
ท างานจริง ให้มคีุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง มีลักษณะเป็นการค้าชายแดน มีทรัพยากร 
ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่ สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งพันธกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลาคือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพันธกิจนี้ จึงพัฒนาให้นักศึกษา 
เห็นถึงความส าคัญของสภาพสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความส านึกรักษ์ท้องถิ่น  
น ามาซึ่งการท างานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้น ามาพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่ เปิดสอน  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก 
และเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชานั้นๆ 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผล  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 

หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 
 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การจัดการเชิงธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติ ในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
สามารถน าจุดเด่นของท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรให้เกิดคุณค่า เชื่อมโยงกับภูมิภาคมลายู  
กลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก  
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1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  ธุรกิจระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
เป็นอย่างมาก มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่การจ้างงาน  
การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในภาคธุรกิจทั้ งทางตรงและทางอ้อมที่ เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจน าเข้า-ส่งออก ธุรกิจการขนส่ง และการค้าชายแดน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น   
โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ในศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
อาทิ การค้าชายแดน การน า-เข้าส่งออก ธุรกิจการขนส่ง ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี สามารถบูรณาการองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาทรัพยากร  
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม  
วิถีชี วิตความเป็นอยู่  สามารถน ามาประยุกต์ ใ ห้ เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาท้องถิ่น  และส่ ง เสริม 
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และทักษะทาง
วิชาชีพในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถน าจุดเด่นของท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า เชื่อมโยงกับภูมิภาคมลายู กลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก 

2) มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโนยีสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกในการประกอบอาชีพ 

3) มีความเหมาะสมในการปรับตัวในการท างานและเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม  
พหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
              4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที่และสังคม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จะด าเนินการแล้วเสร็จ
ครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐาน 
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยศึกษาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 

หลักฐาน : 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ : 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ า เสมอ  (ปี การศึ กษาละ  
1 ครั้ง) 

-  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- หลักสูตรได้รับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

- หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

3. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษา 
และบณัฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างความร่วมมือทางวิชาชีพ
กับผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางวิชาชีพ 
ของนักศึกษาและบัณฑิต 

หลักฐาน : 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใช้บัณฑิต 
   ของผู้ประกอบการ 
ตัวบ่งชี้ : 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 

ในด้านทักษะ ความรู้  
ความสามารถในการท างาน  
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนอาจารย์ทุกคนได้รับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
- เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
 

ตัวบ่งชี้ : 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ได้รับการพัฒนาทุกคน 
 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเที ยบเท่าทุกสาขาที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จากกระทรวงศึกษาธิการ  
2.2.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.4 เป็นผู้ เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.5 มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านที่จ าเป็น ดังนี้  
2.3.1 การฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.3 นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัว เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับ

มัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมในการฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     2.4.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
          2.4.4 จัดสัมมนาเชิงสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี ต่อการจัดการ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
          2.4.5 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
การแบ่งเวลา จัดกิจกรรมสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา รวมถึงการพบผู้ปกครอง 
          2.4.6 สร้างระบบนักศึกษารุ่นพ่ีเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาใหม่ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

40 
- 
- 

80 
40 
- 

80 
80 
40 

80 
80 
80 
40 

80 
80 
80 
80 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 120 200 280 320 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 80 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 

8,500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
680,000 2,040,000 3,400,000 4,760,000 5,440,000 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 
700 บาท ต่อปี 

28,000 84,000 140,000 196,000 224,000 

รวมรายรับ 708,000 2,124,000 3,540,000 4,956,000 5,664,000 
  

 2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
- เงินคงคลัง ร้อยละ 20 141,600 424,800 708,000 991,200 1,132,800 
- รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
40 

283,200 849,600 1,416,000 1,982,400 2,265,600 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 
40 

283,200 849,600 1,416,000 1,982,400 2,265,600 

รวม 708,000 2,124,000 3,540,000 4,956,000 5,664,000 
จ านวนนักศึกษา 40 120 200 280 320 

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

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต ดังนี้ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

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

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

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                                   3 หน่วยกิต 
หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87           หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  33   หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12           หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9  หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

                     3.1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                 30           หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                 15            หน่วยกิต 
                1) วิชาบังคับ  12            หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  

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

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 
 
 

         3(3-0-6) 
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5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
Thai for Careers 

               3(3-0-6) 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

          3(3-0-6) 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network 

          3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

          2(1-2-3) 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

          2(1-2-3) 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*     
English for Communication 2 

          2(1-2-3) 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy  

          3(3-0-6) 
 

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า                  3 หน่วยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

          3(3-0-6) 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills Development  

          3(3-0-6) 
 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

           3(3-0-6) 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

          3(3-0-6) 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                  ไม่น้อยกว่า                           6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                              3 หน่วยกิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

         3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*   
Science in Daily Life 
 

         3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                                   3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ        

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

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*          
Information Technology in Daily Life 
 
 
 

         3(3-0-6) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 



                                                                                                                                                                   14 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*       
Mathematics in Daily Life 

         3(3-0-6) 

5100119 การบริหารร่างกาย  
Body Exercise 

         1(0-2-2) 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development 

         2(1-2-3) 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

         3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

         3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life 

          3(3-0-6) 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

          2(1-2-3) 
 

5100125 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

          3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน*       
Self-Development 

          2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life 

          3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*    
Life and Thai Culture  

          2(1-2-3) 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                   ไม่น้อยกว่า                           6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                                 3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multicultural and Peace 
 

         3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                                   3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

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

5100131 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 

         3(3-0-6) 
 

      1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                                   3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                     3 หน่วยกิต 
5100132 

 
 

ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 
 
 
 

       3(3-0-6) 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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หรือ 
 

5100133 
 
 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิถีไทย วิถีถ่ิน 
Thai and Local Ways 
หรือ 

              3 หน่วยกิต 
       3(3-0-6) 

 
 

 3) คณะวิทยาการจัดการ               3 หน่วยกิต 
5100134 

 
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Entrepreneurs 
หรือ 

      3(3-0-6) 
 
 

5100135 
 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น 
Science for Community 
 

              3 หน่วยกิต 
 
             3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                                87 หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาแกน               ไม่น้อยกว่า                                33 หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   

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

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

               3(2-2-5) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

               3(2-2-5) 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

               3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  

               3(3-0-6) 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

               3(3-0-6) 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management  

               3(3-0-6) 

3126202 การจัดการการด าเนินงาน 
Operations Management 

               3(3-0-6) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management  

               3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

               3(3-0-6) 
 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
Software Package and Internet services for Business  
 
 

               3(2-2-5) 
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         2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยว่า                  45 หน่วยกิต 
                1) วิชาเอกบังคับ                          33 หน่วยกิต 
3131101 
 
3131102 
 

ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Basic of International Business Management 
การจัดการการค้าชายแดนในภูมิภาคอาเซียน** 
Border Trade Management in ASEAN Region 

              3(3-0-6) 
 
              3(3-0-6) 

3131203 
 

การจัดการการตลาดระดับโลก** 
Global Marketing Management 

         3(3-0-6) 
 

3131204 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1                                   
English for International Business Management 1 

         3(3-0-6) 

3131205 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2                                 
English for International Business Management 

        3(3-0-6) 

3131306 
 

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ                               
International Logistics and Supply Chain Management 

        3(3-0-6) 

3131307 การจัดการการน าเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร**                                      
Import-Export and Customs Management 

      3(2-2-5) 

3131308 ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1                                           
International Business Management Operation 1 

       1(1-1-1) 

3131309 
 
3131310 
 
3131311 
 
3131412 
 
3131413 

การจัดการกิจการพาณิชยนาวี 
Shipping Management 
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

Seminar in International Business Management 
การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 1** 
Entrepreneurship in ASEAN Region 1 
ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2                                           
International Business Management Operation 2 
การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management Research 

       3(2-2-5) 
 

       1(0-2-1) 
 

       3(3-0-6) 
 

      1(1-1-1) 
 

      3(2-2-5) 
 

 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต 
3131314 การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

Southern Border Economic Development 
        3(3-0-6) 

 
3131315 
 
3131316 
 
 
 

การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ 
International Halal Business Management  
ภาษามลายูธุรกิจ 

Business Malayu 
 
 

        3(3-0-6) 
 

        3(3-0-6) 
 
 
 หมายเหตุ ** หมายถึง รายวิชาที่เป็นอตัลักษณ์ของหลักสูตร 
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3131317 
 
3131318 
 
3131319 

การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจระหว่างประเทศ 
Cross Cultural Management in International Business 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเข้า-ส่งออก 
English for Import-Export 
ภาษาจีนธุรกิจ 
Business Chinese 

       3(3-0-6) 
 

       3(3-0-6) 
 

       3(2-2-5) 

3131420 
 
3131421 

การเจรจาส าหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Negotiation for International Business Management 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคอาเซียน 
Strategic Management in ASEAN Region 

      3(3-0-6) 
 

     3(3-0-6) 

3131422  การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 2 
Entrepreneurship in ASEAN Region 2 

     3(3-0-6) 
 

3131423  การเงินระหว่างประเทศ 
International Finance 

     3(3-0-6) 
 

3131424  การน าเข้า-ส่งออกในภูมิภาคอาเซียน 
Import - Export Management in ASEAN 

    3(2-2-5)     

3131425  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก                                                                            
Product Development for Export 
 

           3(2-2-5) 

                 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 
3131426  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Field Experience and Cooperative Education Preparation 
in International Business Management  
และ 

    3(3-0-6) 

3131427  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Field Experience in International Business Management  

          6(600 ชั่วโมง) 

  
 

หรือ  
3131428  สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

Cooperative Education in International Business 
Management 
 

          6(600 ชั่วโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา  
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
3131101 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   3(3-0-6) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
3131102 การจัดการการค้าชายแดนในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  3(2-2-5) 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3131203 การจัดการการตลาดระดับโลก 3(3-0-6) 
3131204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน  3(3-0-6) 

3131205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3(3-0-6) 

3131306 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี     3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3131307 การจัดการการน าเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร 3(2-2-5) 
3131308 ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1(1-1-1) 
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก    3 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3120302 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 

3131309 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี 3(2-2-5) 
3131310 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1(0-2-1) 
3131311 การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 1 3(3-0-6) 
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก    3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี    3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 3131412 ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 1(1-1-1) 

3131413 การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก   6 หน่วยกิต 

3131426 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

รวม 13 หน่วยกิต 
 

   ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

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

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร           3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟัง

และการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสาร  
ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

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

 
 
 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3131427  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 
                   หรือ 
3131428 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

6(600 ชั่วโมง) 
 

รวม 6 หน่วยกิต 
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5100102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                        3(3-0-6)       
               Thai for Communication              

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและ
มีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 

5100103    ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                             3(3-0-6) 
                Thai for Careers  

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

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

 

 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

                              3(3-0-6) 

         การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์  
และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้ อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดง 
ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        English usage for daily communication, English sound systems, vocabularies 
and greeting expressions, self-introduction and introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling expression, class presentation 
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5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                    3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

 

English Usage for Social Network 
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบกระทู้  

เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ   
การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

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

5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวัน  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  
การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเ ห็น   
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

   2(1-2-3) 
 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs and traditions of English-
speaking countries including appropriate social etiquette 
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5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                           2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง 
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  
และตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

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

 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                               3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  
        การรู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ  
การใช้ เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสั งคมออนไลน์อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
        Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 
 

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชาและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

            3(3-0-6) 

         การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง  ๆน าเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและมารยาทในการสื่อสาร  
การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
        Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation and writing with ethics and moral 
realization, communication manners, criticizing speaking and writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills Development      

3(3-0-6) 

         การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
        Listening and speaking in daily- life situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading and writing 
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5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication    

        การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพ้ืนฐาน  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
       Pin- in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

5100112   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

3(3-0-6)       

        การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
        Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                               ไม่น้อยกว่า   
            1) วิชาบังคับ                                                 

 6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต            

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข   

Well-being 
            3(3-0-6)       

        การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่าน
ฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
       Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition information 
reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, consumer 
protection laws, promoting physical and mental health 

 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                           3(3-0-6)       
Science in Daily Life 

        พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการ
ท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
       Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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  2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า                   3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา
5100114
  

ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา     
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ   
Information Technology for Presentation 

              น(ท-ป-อ) 
               3(3-0-6)       

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
        Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

         หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย  
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 
 

 

5100119 การบริหารร่างกาย                                                              1(0-2-2)        
Body Exercise 

        หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกาย  
เพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่า งกาย  
และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬา 
เพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 
       Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness  
self- check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                     
Information Technology in Daily Life 

              3(3-0-6)       

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
         Introduction to computer, information technology, computer application  
in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using information 
system and security system 
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5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

    กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 
        Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and society, 
injury prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 
 

5100121    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6)      

         ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่ดี  
ของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น  
        King’ s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the better 
living of people, sustainable development, applying the King’ s philosophy for 
community development 
 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย           
Introduction of Ethics and Wealth  

3(3-0-6)       

        การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร  
       Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, principles of basic business, 
analyzing business environment, accounting and financing, online business, 
marketing and communication 
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5100123 ความงดงามแห่งตน   
Beauty of Life     

3(3-0-6)      

         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน ธรรมชาติ 
ของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอ
ต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม   
และทักษะการใช้ชีวิต 
        Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, principles of 
basic speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status of good 
leadership and followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 
 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   
Step to the World 

2(1-2-3) 

         การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์ เ พ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเ พ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิ เสธ 
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด 
ค าศัพท์และส านวนเ พ่ือการปฏิบัติ งานและการสื่ อสารในส านักงาน การบันทึก 
การปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
        Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions  
for work practice and public mind 
 

5100125 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

          3(3-0-6) 

 
 

 

 

 

 

 

        ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสั งคม ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการแก้ 
ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต 
ที่ ถูกต องดี งามเ พ่ือความเป นมนุษย ที่ สมบูรณ อันน าไปสู ความสงบสุขของชีวิต 
และสังคม 
        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 
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5100126 

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 
 
การพัฒนาตน                                                                            2(2-0-4) 
Self-Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการเกิด
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและ
การจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความ
ขัดแย้ง 

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

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5100128 

       ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมา 
ของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์  
และการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่  
ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
       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 
 

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

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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

    6 หน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multicultural and Peace 
        3(3-0-6)       

        ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ  
มี จิ ตสาธารณะและรั บผิดชอบต่ อสั งคมพหุวัฒนธรรม  การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคม 
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
       Meanings, significance and types of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace 
and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace promotion, public consciousness 
and responsibility towards multicultural society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 
 

2) วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   
Life Skill for Society 

3(3-0-6)       

 
 
 
 
 
 
 

 

        ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษ 
ที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้
สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       Holistic problem- solving skills, creative thinking, adaptation in the 21 st 
century, multicultural understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self- valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 

5100131 สังคมภิวัตน์  
Socialization    

3(3-0-6) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 
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1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                     3 หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์                                                                 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา       ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน   
Teachings of King Rama   

       3(3-0-6)       

       ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลัก  
ของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
      Teachings of King Rama 9 for teachers’  profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 
หรือ 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                        3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป-อ) 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                      3(3-0-6)       

Thai and Local Ways 
       พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น วัฒนธรรม 
ด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น 
       Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity:  food , dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern-border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resources 
in local community  
หรือ 

       3) คณะวิทยาการจัดการ                                                         3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ) 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                3(3-0-6)       

Young Entrepreneurs 
       ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ 
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  
การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน  
ส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือก 
ในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
ในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง  



                                                                                                                                                                   31 
 

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

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                               3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                           3(3-0-6)       

Science for Community   
        ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
        Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไม่น้อยกว่า           87 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า          33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   

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

         หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดตั้ ง อ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน 
และการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และรูปแบบอ่ืนๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล 
นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน 
นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อัน เกิดจากการใช้ เช็ ค  อีกทั้ ง  พระราชบัญญัติหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์   
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
       Law and practices with regard to establishment authority on operation and 
abolishment of ordinary partnership, registered business; ordinary partnership 
limited, partnership limited company, public limited company and others law 
of person justice act contract; as well as general principles of specific contract; 
regarding to Civil and Commercial Code such as trade renting, hire-purchasing, 
employment, guarantee, mortgage, pledge, agency, broker, compromising bill, 
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insurance and the Act of Promulgating Liability for misuse of cheque the 
Securities and Exchange Act and also the Foreign Business Act 
 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

           3(2-2-5) 

         ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ 
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่างๆ             

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

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1 

3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี   
ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการ  
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท างบทดลอง การ
ปรั บปรุ ง และปิ ดบั ญชี  ก ระดาษท า ก า ร  งบการ เ งิ นส า หรั บ กิ จ กา ร ใ ห้บ ริ ก า ร  
และกิจการซื้อขายสินค้า 

Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting, information 
history of accounting profession, concept and regulations of accounting; 
accounting principles and methods according to double- entry system, 
accounting entry according to accounting cycle accounting records; through 
ledger account trial balance preparation, adjusting and closing account, work 
sheet, financial statement for service and trade business 
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3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร  
และภาษีอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต  
และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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

 

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

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย 
และความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรร
เงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการ
วางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการเงิน ค่าของ
ทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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

 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตล าด
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ 
เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสม  
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ  
ทางการตลาด 

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

3(3-0-6) 

 หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  
ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

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

3126202 การจัดการการด าเนนิงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผัง
กระบวนการ  การพยากรณ์  การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบ ารุ งรั กษา  
การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้ พ้ืนฐาน 
ของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการการด าเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้า 
และบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

           3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ขอบข่าย  
หน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน  
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

3(3-0-6) 

 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค  
การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ  
วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

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

 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Software Package and Internet services for Business  

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3131101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3131102 

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน  
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การน าโปรแกรมส าเร็จรูปบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 

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

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                           45 หน่วยกิต 
      1) วิชาเอกบังคับ                                     33 หน่วยกิต 
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ            3(3-0-6)     
Basic of International Business Management    

แนวคิด ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  
ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจ
บริการระหว่างประเทศ จริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

Concepts and importance in international business operations, theory and 
policy of international trade, international business environment, strategies for 
entering the international markets, human resource management of 
international business, international service business management, ethics in 
international business administration      

 

การจัดการการค้าชายแดนในภูมิภาคอาเซียน                                    3(3-0-6) 
Border Trade Management in ASEAN Region 

หลักการ แนวคิด พัฒนาการและกระบวนการการค้าชายแดน สภาพทั่วไปของการค้า
ชายแดน ความแตกต่างของการค้าชายแดนในแต่ละพ้ืนที่ของไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคของการค้าชายแดน การพัฒนาและประยุกต์เชิงบูรณาการในการประกอบธุรกิจ
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การค้าชายแดน โดยเน้นศึกษาการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

Principles, concepts, development and procedures of border trade, 
general context of border trade, difference of border trade in each region of 
Thailand and border trade problem and impediment analyses, development  
and application in integrated form for border trade conduct focusing on the 
study of Thai-Malaysia and ASEAN regional border trade 

 

3131203 
 

 
 

การจัดการการตลาดระดับโลก 
Global Marketing Management 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3124101 หลักการตลาด  
Pre-requisite          : 3124101 Principles of Marketing        

     3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131205 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวคิด วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการตลาดระดับโลก พัฒนากา รสู่ 
ความเป็นตลาดระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดระดับโลก การวางแผนกลยุทธ์
ส าหรับการตลาดระดับโลก การวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด
ระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดในภูมิภาคอาเซียน 

Concepts, objectives, and significance of global marketing, development 
to global marketing, factors affecting global marketing, strategic planning for 
global marketing, research and development, global marketing mix components 
and the study of marketing situations in ASEAN region 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1                                  3(3-0-6) 
English for International Business Management 1 

ค าศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากล เอกสารทางธุรกิจประ เภทต่างๆ  
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแก้ปัญหา การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการน าเสนอข้อมูล
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 Technical terms and English language used in international business 
management, business negotiation in international business, various types of 
business document, case study analysis, problem- solving, writing business 
summary, and international business data presentation 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2                                   3(3-0-6) 
English for International Business Management 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3131204 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 
Pre-requisite          : 3131204 English for International Business    
                              Management 1 

 ค าศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นผู้ประกอบการ การอ่านและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารทางด้านธุรกิจน าเข้า -ส่งออก  
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวธุรกิจระหว่างประเทศ  
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3131306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการน าเสนอข้อมูลด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 Technical terms and English language used for entrepreneurship, reading 
and analyzing data regarding international business investment, import and 
export document, various types of business document in international business, 
international business news analysis, writing business summary, and international 
business data presentation 
 

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ                              3(3-0-6) 
International Logistics and Supply Chain Management 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความส าคัญและบทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขเขตการค้าเสรี   
และความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและพิธีการน าเข้าส่งออก  
เงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐบาล ปัจจัยที่ส าคัญและประโยชน์ของการหาแหล่ง
ผลิตและจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของการไหลของข้อมูลสารสนเทศ  
สินค้าและบริการ เงื่อนไขการค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมการค้า 

Business Environment, importance and the role of logistics and supply 
chain in the global trading system, the role of international trade organizations, 
the growth of world trade under the terms of the Free Trade Area ( FTA) , 
advanced information technology, import and export activity, government 
regulations, the important factors and the benefits of global sourcing and 
procurement, and strategic management of the information flow.  Goods and 
services trading conditions, laws, ethics, cultural and commercial aspects 
 

การจัดการการน าเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร                                     3(2-2-5) 
Import-Export and Customs Management 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการน าเข้า-ส่งออก หน่วยงานและองค์การ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า-ส่งออก  เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ  ขั้นตอนการน าเข้า
และการส่งออก  เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งระหว่างประเทศ  พิกัดอัตรา
ศุลกากร  การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์    
สิทธิประโยชน์ในการส่งออก  การช าระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ  ปัญหาและอุปสรรค  
ในการน าเข้า-ส่งออกของประเทศไทย 

Principles and guidelines for import and export, related institutions and 
organization in import and export, conditions in international trade, procedures 
in import and export, international trade documents, international logistics, 
customs tariff, customs formalities and electronic custom, benefits in export, 
payment for international trade, and problems and obstacles in Thailand import 
and export  
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3131308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3131309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3131310 
 
 
 
 
 
 
 

3131311 
 

ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1                                          1(1-1-1) 
International Business Management Operation 1  

การคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การบ่มเพาะเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การค้นหา
ประเด็นปัญหาทางธุรกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มลูกค้า คุณค่าของผลิตภัณฑ์  แนวทาง 
การแก้ปัญหา ตัวชี้วัดทางธุรกิจ โครงสร้างต้นทุนธุรกิจ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย กระแสรายได้ การน าเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร และการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 

 Holistic problem- solving, incubator for creative thinking, researching 
problems in international business, clients, product values, problem- solving 
guidelines, business indicators, cost structure, competitive advantages, channels 
of distribution, income streams, presentation to the program committees, and 
work-based learning at least 240 hours  

 

การจัดการกิจการพาณิชยนาวี                                                            3(2-2-5) 
Shipping Management 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าเรือ เรือ สินค้า ธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศไทย การตลาด
ธุรกิจพาณิชยนาวี ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อัตราค่าระวางเรือ การเช่าเรือ และเอกสาร
เรือ ตัวแทนเรือ ผู้รับจัดการขนส่ง การประกันภัยทางทะเล  กฎหมายพาณิชยนาวี   
และอนุสัญญาระหว่างประเทศ  

General concepts regarding ports, ships, and goods, Thailand shipping 
business, shipping business marketing, cost, freight cost, ship leasing and 
document, shipping agent, carrier agent, marine insurance, maritime law and 
international convention  
 

สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                1(0-2-1) 
Seminar in International Business Management 

การวิเคราะห์และการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในอาเซียน เพ่ือน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 
         Analysis and discussion on international business issue focusing on those 
issues concerning with business conduct in ASEAN for presentation and 
discussion in classroom 
 

การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 1                                             3(3-0-6) 
Entrepreneurship in ASEAN Region 1  

 ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพล  
ต่อการประกอบการ การแสวงหาโอกาสและประเมินสถานการณ์อุปสรรคทางธุรกิจ  
การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจใหม่ การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน 
การจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ความส าคัญของแผนธุรกิจ  
การสร้างสรรค์แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบ  
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ที่ส าคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
      Characteristics and properties for being international entrepreneurship, 
factors affecting entrepreneurship, investigating opportunities and evaluating 
business obstacles, business establishment, strategic planning for new business, 
competitive evaluation, corporate financing for international business 
entrepreneurship, importance of business plan, creativity for new business with 
corresponding local and community, key elements for important business plan, 
business plan writing strategies, and laws and ethics of international business 
entrepreneurship with the emphasis on ASEAN countries 
 

3131412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3131413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131314 

ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2                                          1(1-1-1) 
International Business Management Operation 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3131308 ปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1                                         
Pre-requisite : 3131308 International Business Management Operation 1  

การประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจในสถานประกอบการ การประเมินและปรับปรุงโมเดลธุรกิจ  
สู่การจัดท าโครงงาน เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปรายงานและการน าเสนอข้อมูล 
ต่อคณะกรรมการหลักสูตร และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง 

Application of business model in an establishment, putting the evaluation 
and development of business model into practice by devising project, data 
collection and analysis, summary of reports and data presentation to the 
program committees and work-based learning at least 240 hours  
 

การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                3(2-2-5) 
International Business Management Research 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและระเบียบวิจัย
ทางธุรกิจ นักศึกษาค้นหาและเลือกประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจและด าเนินการท าวิจัย 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ  

Meaning, significance, and business research approach, process and 
research methodologies in conducting business research.  Student can choose 
any issue or interesting topics and conduct international business research 

 

2)  วิชาเอกเลือก                         ไม่น้อยกว่า                           12 หน่วยกิต 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้                                                 3(3-0-6) 
Southern Border Economic Development      

 แนวคิด ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจชายแดนใต้ การจัดการธุรกิจชายแดน การตลาด
และผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์การ กฎระเบียบและพิธีการ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ การส่งออก  
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และการน าเข้าสินค้าชายแดนใต้ ระบบโลจิสติกส์และการจัดการปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ
ชายแดนกรณีศึกษาธุรกิจชายแดนใต้ 

  Concept, characteristics and structure of the southern border business, 
border business management, marketing and southern border products, social 
factors and organizational culture, rules and rituals related to border trade. 
Southern border provinces economic structure, export and import of goods 
under the border. Logistics and management problems and treats of the border 
business southern border business case study 

 

3131315 
 

การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ 
International Halal Business Management      

     3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131317 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของการด าเนินธุรกิจในทัศนะอิสลาม กระบวนการ 
ขั้นตอน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ตราฮาลาล มาตรฐานธุรกิจฮาลาล การเงิน 
การธนาคารอิสลาม การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน  
และกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ 

Principles, concepts, and significance of business conduct in Islamic view, 
procedures, steps, and Halal brand registration development, standard of Halal 
business, Islamic finance and banking, international Halal business management 
focusing on the study of ASEAN countries and Gulf Cooperation Council 
 

ภาษามลายูธุรกิจ                                                                           3(3-0-6) 
Business Malayu 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  
Pre-requisite: 2100109 Basic Malayu 

ความรู้ทางด้านภาษามลายูธุรกิจ เน้นการสื่อสารระหว่า งหน่วยงาน ค าศัพท์ 
ทางธุรกิจ การสมัครงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย และการน าเสนองาน  
ทางธุรกิจ 

Linguistic knowledge on business Malay concentrating on inter-work unit 
communication, business vocabularies, job application, on- the- phone 
conversation, making appointment, and business presentation  

 
การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจระหว่างประเทศ                                    3(3-0-6) 
Cross cultural management in International Business 

ความหมาย ความส าคัญ และทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาจะเน้นในการจัดการข้าม
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ  

Meaning, significance, and theories relating to cross cultural management, 
in International human resources management, among the others, focus on 
cross-cultural management in ASEAN countries others 
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3131318 
 
 
 
 
 
 
 

 
3131319 
 
 
 
 
 
 
 

3131420 

ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเข้า-ส่งออก                                                     3(3-0-6) 
English for Import – Export 

ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเข้า -ส่งออก ลักษณะงานน าเข้า-
ส่งออกเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนการท างาน การคมนาคม การประกันภัย ข้อบังคับเบื้องต้น  
ทางศุลกากรและเอกสารที่ใช้ในการน าเข้า-ส่งออก  

Vocabulary and expressions used in import and export.  Import -  export 
job descriptions.  English in work situations in imports -  exports companies, and 
work processes, means of transportation, insurance, some basic customs 
regulations, and forms used in importing – exporting 

 

ภาษาจีนธุรกิจ                                                                              3(2-2-5) 
Business Chinese 

ความรู้ทางด้านภาษาจีนธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ค าศัพท์ทางธุรกิจ 
การสมัครงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย และการน าเสนองานทางธุรกิจ 

Linguistic knowledge on business Chinese concentrating on inter-work unit 
communication, business vocabularies, job application, on- the- phone 
conversation, making appointment, and business presentation 
 

การเจรจาส าหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                    3(3-0-6) 
Negotiation for International Business Management 

หลักการและกระบวนการของการเจ รจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง ธรรมเนียมปฏิบัติและการสื่อสาร  
ในการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม 

Principles and procedures of international business negotiation, 
negotiation strategies and negotiation ethics, cross-cultural negotiation practices 
and communication 

  

3131421 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคอาเซียน     
Strategic Management in ASEAN Region 

   3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก วิวัฒนาการ สภาพแวดล้อม
ธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ  
ก าหนดกลยุทธ์ระหว่างองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ การตลาด การวางแผนทางธุรกิจ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การประเมินผลการด าเนินงานและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 Basic concepts of global strategic management evolve the international 
business environment.  Analysis of the environment inside and outside the 
country, strategy international organization, business strategy, functional strategy, 
strategy implementation.  Strategic planning of organizational structure, 
management marketing business planning. Cross cultural management operation 
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3131422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3131423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3131424 
 
 
 
 
 
 
 

 

evaluation and international business ethics conduct focusing on the study of 
ASEAN region 

 

การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 2                                             3(3-0-6) 
Entrepreneurship in ASEAN Region 2  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 3131311 การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน 1                                           
Pre-requisite            : 3131311 Entrepreneurship in ASEAN Region 1  

การจัดการและการวางแผนในการ เ พ่ิมมูลค่ า ใ ห้ทรัพยากรทาง เศรษฐกิ จ  
แหล่งนวัตกรรมภายในและภายนอกองค์กร หลักการและกระบวนการนวัตกรรมในธุรกิจ  
การจัดการความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม  
แผนกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจและการน าแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติหรือการสร้างธุรกิจจ าลอง
โดยเน้นศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 Management and planning to add value to economic resources, internal 
and external of sources of innovation, principles and processes of innovation in 
business and management, management of creativity and creative economy, 
business establishment with innovation, strategic plan, business planning and 
implementation of business plans or business model focusing on the study of 
ASEAN region  
 

การเงินระหว่างประเทศ                                                                   3(3-0-6) 
International Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3123302  การเงินธุรกิจ 
Pre-requisite           : 3123302 Business Finance 

บทบาทและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน  
ระบบการเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริวรรตเงินตราและระบบอัตราแลกเปลี่ยน 
การวิเคราะห์และการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

Roles and international trade policies,  the international finance, balance 
sheet, monetary system, and international money market, monetary 
transformation and exchange system, international monetary exchange analysis 
and forecast 
 

การน าเข้า-ส่งออกในภูมิภาคอาเซียน                                                     3(2-2-5) 
Import - Export Management in ASEAN 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการน าเข้า-ส่งออก หน่วยงานและองค์การ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเข้า-ส่งออก  ขั้นตอนการน าเข้าและการส่งออก  เอกสารทางการค้า
ระหว่างประเทศ  การขนส่งระหว่างประเทศ  พิกัดอัตราศุลกากร  การปฏิบัติพิธีการ 
ทางศุลกากร และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์  สิทธิประโยชน์ในการส่งออก   
การช าระเงินทางการค้า  ปัญหาและอุปสรรคในการน าเข้า-ส่งออกของประเทศไทยโดยเน้น
ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3131425 

Principles and guidelines for import and export, related institutions and 
organizations for import and export, procedures in import and export, 
international trade documents, international logistics, customs tariff, customs 
formalities and electronic customs system, benefits in export, payment for 
international trade, and problems and obstacles in Thailand import and export 
with the emphasis on ASEAN countries 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก                                                  3(2-2-5)                                                                  
Product Development for Export 

แนวโน้มของตลาดส่งออก กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์การสร้างตรายี่ ห้อและราคา กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
เพ่ือการส่งออก 

Export market trends, product development strategy, branding and pricing 
strategy, product development guideline laws and standard for export products 
 

               2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    9 หน่วยกิต 

3131426   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ       3(3-0-6) 
               ระหว่างประเทศ 
               Field Experience and Cooperative Education Preparation in International              
               Business Management    

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ  
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นที ม  
และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิค  
การน าเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

Principles, concepts, procedures of cooperative education and related 
regulations and rules, job application techniques, operation basic knowledge at 
firm into self-development on professional standard in each field of study such as 
personality development, English language development, information technology, 
communication, human relation, team- working, quality management, report 
writing, academic presentation techniques, and practicum at firm   
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3131427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Field Experience in International Business Management 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3131426 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Pre- requisite:  Field Experience and Cooperative Education 
Preparation in International Business Management 

  6(600 ชัว่โมง) 

การฝึกประสบการณ์  การปฏิบัติ งานด้านการจัดการธุ รกิ จระหว่ างประ เทศ  
ส าหรับการน าไปประยุกต์ในองค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และประสบการณ์ในอาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 

Field experience, practicum on international business for the application in 
organizations or work units, and for knowledge, skills, attitude, career experience 
for not less than 600 hours 

 

3131428 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Cooperative Education in International Business Management  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 31313426 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
Pre- requisite:  Field Experience and Cooperative Education 
Preparation in International Business Management  

6(600 ชัว่โมง) 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการท ารายงานจะต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
        Practicum in various business units with report making under supervision of 
administrator of each business unit and advisor for not less than 600 hours or not 
less than 16 weeks real practicum 
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3.2 ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 
 

2565 
 

2566 
 

 

2567 
 

 

1. นางสาวลาวัณย์    
   พงษ์สุวรรณศิริ 
    อาจารย์ 
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

 

M.B. 
(International 
Business) 
 
 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ)  

The 
University of 
Queensland,  
ประเทศ
ออสเตรเลีย 
สถาบัน
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง  

2550 
 
 
 
 
2548 

 

15 15 15 15 15 

2. นายอับบ๊าส  
    พาลีเขตต์ 
   อาจารย์ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

M.Sc. 
(International 
Business) 
 
 
BA. (Hones) 
Management 
of Technology 

Universiti 
Utara 
Malaysia,  
ประเทศ
มาเลเซีย 
Universiti 
Utara 
Malaysia, 
Malaysia 
ประเทศ
มาเลเซีย 

2552 
 
 
 
 

2550 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

           1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
           2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
           3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2563 2564 
 

2565 
 

2566 
 

2567 
 

3. นางสาวอุษณีย์   
   พรหมศรียา 
   อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

บธ.ม. (ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ)  
 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2556 
 
 

2552 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุไลยา  
    กุวิง 
   อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.E. 
(International 
trade and 
Economic) 
 
 
B.E. 
(International 
trade and 
Economic) 

University of 
International 
trade and 
Economic, 
China  
ประเทศจีน 
University of 
International 
trade and 
Economic, 
China  
ประเทศจีน 

2553 
 
 
 
 
 

2556 

15 15 15 15 15 

5. นายวุฒิชัย  
    คงยัง 
    อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

บธ.ม. 
(การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม.  
การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2554 
 
2551 

15 15 15 15 15 
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           4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
           5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความกล้าแสดงออกและน าความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
           ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีที่  4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
จะต้องได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ในการท างานหรืองานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ส าหรับน าไปประยุกต์ ใช้ ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  
ในระดับที่สูงขึ้น 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  
5.2.2 มีศักยภาพการท าโครงงานหรือวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
5.2.3 สามารถท างานโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
5.2.4 มีความสามารถท า โครงงานหรืองานวิจั ย เ พ่ือใช้ ในการแก้ปัญหาการจัดการธุ รกิ จ  

ระหว่างประเทศได ้
5.2.5 มีการการเผยแพร่ผลงานโครงงานหรือผลงานวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัยให้นักศึกษาท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน 

กระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของศึกษาและจดบันทึกการ

ให้ค าปรึกษา 
5.5.4 นักศึกษาน าเสนอโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมนิผลโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงานหรืองานวิจัย และเข้า

สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   48 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ด้านทักษะภาษาหรือการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จั ดรายวิชา ในหมวดกลุ่ มวิชา 
    ศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 1 วิชา  
2) พัฒนาทักษะภาษาและการใช้     
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1  
    กิจกรรมทุกชั้นปี 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการ 
    เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ด้านบุคลิกภาพ 1) ก าหนดให้การแต่งกายตาม 
ระเบียบที่ถูกต้อง 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมบุคลิกภาพ 

1) การประเมินผลการเข้า
เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน 

2) การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3) ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1) จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
2) ก าหนดมาตรการการตรงต่อเวลา 
3) จัดให้มีเวทีการคัดเลือกประธาน

นักศึกษา 

1) ประเมินพฤติกรรมโดย
คณะกรรมการในหลักสูตร 

4) จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1) ธนาคารความดี 
2) จัดกิจกรรมยกย่องคนด ี

1) ประเมินพฤติกรรมโดย
คณะกรรมการในหลักสูตร 

5 )  จิ ต อ า ส า  แ ล ะมี จิ ต ส า นึ ก
สาธารณะ 

1)  ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการที่
แ ส ด งออกถึ ง ก า รมี จิ ต อ าส า 
ช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่  และ
น า เสนอการด า เนิ น งานตาม
โค ร งก า ร  อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ  1 
กิจกรรม  

1 )  น า เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม ต่ อ
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

2) มี ค ว ามซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  ขยั น 
อดทนมีระเบียบวินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

4) มีจิ ตอาสา หรือมีจิ ตส านึ ก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น
ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่ า ง  ๆ ในการ เรี ยนการสอน
ร่วมกัน  เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในหมู่คณะตลอดจนการแต่งกาย 
ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึ งความส าคัญของความ
ซื่ อ สั ต ย์ ใ น ง าน ค้ น คว้ า  แ ล ะ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
ร ว มถึ ง ส อนวิ ธี ก า รที่ ถู กต้ อ ง  
ในการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเพ่ือ
สาธารณะเป็นกลุ่มจัดกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 )  ประ เมินจากพฤติ กรรม 
การเข้าชั้นเรียนและส่งงาน 
ที่ ได้รับมอบหมายให้ตรง
เ ว ล า ก า ร แ ต่ ง ก า ย ต า ม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ 
ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลงานที ่เป็นความรู ้ความ 
สามารถ ของตนเองโดยไม่
แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอ่ืนตลอดทั้ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่ วมมื อ 
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประ เมินจากพฤติ ก ร รม 
ที่แสดงออกถึงจิตอาสาหรือ
จิตส านึกสาธารณะ เช่น  
การจัดเตรียมความพร้อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้อง เรี ยน  การ เปิด -ปิด
สวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ          
พัดลม ฯลฯ 

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

6) ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่   
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3)  สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4)  สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่ า ง  ๆ ไปใช้ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

1)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี
และเน้นการปฏิบัติตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ใน
ชั้นเรียน 

3)   ฝึ กทั กษะกา รคิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

 

1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงานและการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

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

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

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

2) มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์   
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
และก าหนด  เป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1)  กระตุ้น ให้นักศึกษาคิดวิ เคราะห์   
 อย่าง เป็นระบบจากสถานการณ์ 
 ต่าง ๆ หรือการท ากรณีศึกษา 

2)  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ใ ช้ ค ว า ม คิ ด   
 สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

 

1)  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิ เคราะห์
หรือรายงานการวิ เคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการ
ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภ า ค แ ล ะ ป ล า ย ภ า ค  โ ด ย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประ เมิ นจากผลงาน ใน เชิ ง
แนวคิดสร้างสรรค์ 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้า      
คิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว       
     ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน        

  ก า ร เป็ นพล เมื อ งที่ ดี  แ ล ะ 
  สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเอง    
  และสังคมได้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้น ใ ห้นั กศึกษามีปฏิสั ม พันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่ 
   มีประโยชน์ต่อสังคม 

1 )  ประเมินผลงานจากการ     
 ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน     
 ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

2 )  การสังเกตพฤติกรรมจาก    
 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกันของ  
     นักศึกษาในห้องเรียนในการ 
     รว่มกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม 

 ของโครงการ 
 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ   
เ ก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล แล ะ
น าเสนอข้อมูล 

1)  จ ัด ป ร ะส บ ก า ร ณ ์ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ได ้ใ ช ้    
    ก า ร สื ่อ ส า ร ทั ้ง ก า ร พ ูด  ก า ร ฟ ัง    
    ก า ร เ ข ีย น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น กั บ    
     ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ผู้ เ รี ย น เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้
หลากหลายรูปแบบ 

3)  จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า 
     ได้ เรี ยนรู้ ใ นสถานการณ์ ที่ ต้ อ ง ใช้      
     ก า รค้ น ค ว้ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมู ล แ ล ะ    
     น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน า เสนอ     
     ความคิด การรายงาน 
 2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิ เคราะ       
     ข้อมูลการท ารายงานและ 
     กิจกรรมในห้องเรียน 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้ ง เคารพในคุณค่ าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน

คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่มเพาะ
ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทธิและรับ ฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา  

3) มีการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

 
2.2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
ห้องสมุดเพ่ือการแสวงหาความรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้  

4) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้  

5) การแสดงออกถึงการมีหลั กคิด
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ ส า คั ญ  
ในเนื้อหาที่ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณา
การความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
ตามหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการ
สอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศึกษา ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ท ด ส อ บ ก ล า ง ภ า ค เ รี ย น  

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

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน า เสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและคิดวิเคราะห์ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผล  
3) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดเชิงบูรณาการ  
4) การแสดงออกถึงความสามารถ    
   ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

1) การสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนที่ หลากหลาย  เช่ น  การ
อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา  
การจัดท าโครงการและการใช้
เกมส์ เป็นต้น 

 

 

 

1) การสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 

2) การประ เมิ นจ ากผล ง าน 
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
วิจารณ์  เช่น รายงานการ 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 

3) การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
สัมมนา 

 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
สถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเรียนเป็นกลุ่ม 

3) ก า ร แ ส ด ง ออก ถึ ง ก า ร เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม 

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย 

กึ่งอภิปราย 
4) กา รสอนแบบกลุ่ ม ย่ อ ยแบบ 

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

ป ฏิ บั ติ ต น เ อ ง แ ล้ ว ใ ห้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
ใ น ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม 
รวมทั้งการน าเสนอรายงาน
กลุ่ ม ในชั้ น เ รี ยนและการ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึ งความสามารถ 
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) แสดงออกถึ งความสามารถ 
ในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล 
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึ งความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล
และน าเสนอข้อมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถ 
ในการสื่อสารต่อสาธารณชน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้ เรียน 
มีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่ อสาร 
ในการติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล  
กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง 
แ ล ะ น า เ ส น อ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 
ที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
สถานการณ ์

1) ประ เมินผลตามกิ จกรรม 
การเรียนการสอน โดยการ
สังเกต ประเมินทักษะการพูด 
ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ท ด ส อ บ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

 

 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.1.2 ความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
  (3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  (4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมาย 

               ในการพัฒนาตนเองได้ 
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3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง 

                          และสังคมได้ 
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)  

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทกัษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ภาษาไทย 

                  

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ   
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น                   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

(2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองสถาบัน  
และสังคม 

(3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
 (5)  การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

2)  ด้านความรู้ 
(1)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพ่ือการแสวงหาความรู้ 
(2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
(3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้  
(4)  การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้  
(5)  การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
(6)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

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

 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน 
(2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 
(3)  การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
(4)  การแสดงออกถึงความสามารถในการท างานเป็นทีม  
(5)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2)  แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(3)  แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและน าเสนอข้อมูล 
(4)  แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3120201 กฎหมายธุรกิจ
และสภาพแวดล้อมทาง
กฎหมาย   

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

3120302 สถิติธุรกิจ   O O O O O O O O    O O O  O O O O O  O 
3122101 การบัญชี
ขั้นต้น 1    O O O O O O O   O  O O O O   O  O  O 

3123101 ภาษีอากร
ธุรกิจ 

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

3123302 การเงินธุรกิจ   O O O   O O O   O O O O O O  O  O  O 
3124101 หลักการตลาด   O O O  O  O O   O O O O O O  O  O O O 
3126101 หลักการ     
บริหารธุรกิจ 

O  O O O  O O O O   O O O O O O  O  O O O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3126202 การจัดการการ 
ด าเนินงาน   O O O O  O  O O  O O   O O O  O  O  O 

3126203 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์   O O O O O O    O  O O  O O   O  O O 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ธุรกิจ   O O O  O O    O  O O O  O  O    O 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูป
และอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

O  O O   O  O O O O O   O  O O  O  O  
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131101 ความรู้เบื้องต้น 
ด้านการจัดการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 

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

3131202 การจัดการการค้า
ชายแดนในภูมิภาคอาเซียน   O O O O  O O O   O O O O O O O  O O   

3131203 การจัดการการตลาด
ระดับโลก   O O O  O O O O  O O O  O O O O   O O O 

3131204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O  

3131306 การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ 

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

3131307 การจัดการการน าเข้า- 
ส่งออกและพิธีการศุลกากร   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O 

3131308 ปฏิบัติการการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 1   O O   O   O O  O O  O O O     O O 

3131309 การจัดการกิจการ
พาณิชยนาวี   O O O   O O O   O O O O  O O O O   O 
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131310 สัมมนาการจัดการ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ   O O    O O O  O   O O  O  O O   O 

3131311 การเป็นผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคอาเซียน 1   O O O   O O O   O O O O O O    O  O 

3131312 ปฏิบัติการการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2   O O O   O O O   O O O O O O    O   

3131413 การวิจัยการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ    O O  O  O    O O  O O O  O O    

 
 
 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131314 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ชายแดนใต้   O O O   O O O O O O  O   O    O O  

3131315 การจัดการธุรกิจฮาลาล 
ระหว่างประเทศ   O O O O  O  O  O   O O  O O  O O O  

3131316 ภาษามลายูธุรกิจ   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O 
3131317 การจัดการข้าม
วัฒนธรรมในธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

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

3131318 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
น าเข้า- ส่งออก   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O 

  ความรับผิดชอบหลัก          O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131319 ภาษาจีนธุรกิจ   O O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O 
3131420 การเจรจาส าหรับธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ    O O O  O O O   O O  O O O O  O  O  

3131421 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภูมิภาคอาเซียน   O O O   O O O   O O O O O O    O O O 

3131422 การเป็นผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคอาเซียน 2   O O O   O O O   O O O O O O    O O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131423 การเงินระหว่าง
ประเทศ 

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

3131424 การน าเข้า-ส่งออกใน
ภูมิภาคอาเซียน                                                                                                         

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

3131425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือการส่งออก 

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

3131426 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
ทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

  O  O   O O O   O O O O  O O O O O O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

3131427 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

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

3131428 สหกิจศึกษาธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหว่าง    
ประเทศ 

  O  O   O O O   O O O O  O   O O O  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   ระดับรายวิชา ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
   1) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน  
ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย  
   2) จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 รายละเอียดของ
ร ายวิ ช าและ  มคอ .  5  ร าย ง านผลการด า เนิ นการของร ายวิ ช า  หรื อ  มคอ .  4  ร ายละ เ อี ยด 
ของประสบการณ์ภาคสนามและ  มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
     3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ  
     4) จัดทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
   ระดับหลักสูตร ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือทวนสอบกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
      1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
      1.3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
   2) จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน การทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

  1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณาคุณลักษณะ
บัณฑิตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ใน มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ศักยภาพของบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ 
   2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี 
 2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
เรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

 3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคกการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็๋มเวลา 
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หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่
น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 
20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 5. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 6. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขั้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ในรายวิชา 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
 1.3 อบรมเทคนิควิ ธีการสอน การใช้สื่ อ  การวัดประเมินผล การวิ เคราะห์ผู้ เรี ยน การวิจัย  
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน  
ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ  
ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
 2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุ้น
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน  
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  
เพ่ือรับปริญญา  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7)  
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีการติดตามคุณภาพ 

ของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการ 
ของตลาดงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการ
ส ารวจให้กับคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจร ะหว่างประเทศ ให้ความส าคัญ 

กับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ก าหนดคุณสมบัติ  

ของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับนักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีระบบและกลไก  

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินการในการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับ

การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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          การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา 
          การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่
ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัด
หมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 
 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือน าเข้าสู่การ
ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แก้ไข
ไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
 

4. อาจารย์ 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และมีรายวิชา 
ที่ได้ศึกษาทางด้านธุรกิจไม่ต่ ากว่า 20 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ท างานในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์ พิเศษตามความจ าเป็น  

และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็ นประจ าทุกปี  

เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอน  
ในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตและภาวะการมี งานท าของบัณฑิต  
และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียน 
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
จะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณา 
ทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยก าหนดให้สอดคล้องกับการประเมิน ผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ

ควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรม 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและ
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร 
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือต าราเฉพาะ
ทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1 สถานที่ 
ล าดับที่ อาคารสถานที่ จ านวน(ห้อง) อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 
100 คน 

3 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะ และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ  
50 คน 

10 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ    
55 คน 

7 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Projector  

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 
20  ความจุ 100 คน 

6 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector 

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 
20  ความจุ 55 คน 

12 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง/
ห้อง 

- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 

 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่ 

(เครื่อง) 
1 เครื่องฉายภาพ 21 
2 โทรทัศน์ 4 
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ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่ 

(เครื่อง) 
3 เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 18 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 44 เครื่อง 88 

 

   
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website http://aritc.yru.ac.th 
 เอกสารและต ารา 
 1.1 ต ารา/หนังสือ 
                              ภาษาอังกฤษ จ านวน        537 ชื่อเรื่อง 
                              ภาษาไทย จ านวน     9,502  ชื่อเรื่อง 
  รวม    10,039  ชื่อเรื่อง 
 
 1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 ภาษาอังกฤษ จ านวน       230 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จ านวน      348 ชื่อเรื่อง 
  รวม      578  ชื่อเรื่อง 
 1.3 วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษ จ านวน       59 ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จ านวน     169 ชื่อเรื่อง 
    รวม          228 ชื่อเรื่อง 
 

6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
 ฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจ านวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล Online จ านวน 9 
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

e-book           e-Journal            e-Thesis 
1. iGLibrary ( iG Publishing ) 
2. Gale Virtual Reference  
    Library (eBook) 
3. 2eBook 
 

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

1. ProQuest Dissertations &  
    Theses Global 
2. Thailis 

 

 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพ่ือท าการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการ

http://aritc.yru.ac.th/
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สอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้ประกอบการเรียน นอกจากนี้ยัง
ได้ขอความอนุเคราะห์ต ารา หนังสือทางวิชาการ วารสารต่าง ๆ จากองค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
บุคลากรของส านั กวิทยบริการและ เทคโน โลยีสารสน เทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  

จะท าหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านต าราและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบข้อร้องเรียน  
และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด า เนินงาน
หลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่   มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
  

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์ 
การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนสอบ
ระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน 
ของอาจารย์ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย  
และบัณฑิตใหม ่
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อ เสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษ า ผู้ รั บผิ ดชอบ ผู้ ใช้บัณฑิต  
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
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 4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
                   (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
         (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ข 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 5611/2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  

สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2562  
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ภาคผนวก ค 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 2395/2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร  
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ภาคผนวก จ 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที ่9/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสตูร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสวิชำ 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นกำรสมควรออกข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตร 18(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีพ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดำข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง ประกำศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
“คณะ” หมำยควำมว่ำ คณะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ และให้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่

เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
“คณบดี” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เป็นคณะ และให้หมำยรวมถึงหัวหน้ำหน่วยงำนอ่ืนที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

“คณะกรรมกำรประจ ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 41 วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมำยรวมถึงคณะกรรมกำรในหน่วยงำน 
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

“สถำบันอุดมศึกษำ” หมำยควำมว่ำสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรรับรอง 

“กองบริกำรกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำอำจำรย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เพ่ือ

ท ำหน้ำที่ควบคุมแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนและด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรเรียน 
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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ข้อ5ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้และมีอ ำนำจในกำรออกระเบียบ ค ำสั่งหรือ
ประกำศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

   
ข้อ 6 ระบบกำรศึกษำ 
กำรจัดกำรศึกษำให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภำค โดยหนึ่งปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ หนึ่งภำคกำรศึกษำ
ปกติมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ 

6.2 ระบบไตรภำค โดยหนึ่งปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำปกติ หนึ่งภำคกำรศึกษำ
ปกติมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 

ในกรณีที่มีกำรจัดกำรศึกษำในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำค 
 ข้อ 7 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสำน ดังนี้ 

7.1 โปรแกรมเรียนในเวลำรำชกำร 
7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดำห์ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวันหยุดประจ ำสัปดำห์ 
7.3 โปรแกรมกำรเรียนนอกเวลำรำชกำร เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เวลำนอกเวลำ

รำชกำร 
7.4 โปรแกรมเรียนทำงไกล โดยใช้ระบบทำงไกล ผ่ำนไปรษณีย์ วิทยุกระจำยเสียง วิดีทัศน์สอง

ทำง หรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
7.5 โปรแกรมชุดวิชำ (Modules System) เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นครำว ๆ ครำวละ 1 

รำยวิชำ หรือหลำยรำยวิชำ ซึ่งอำจจัดเป็นชุดวิชำของรำยวิชำที่มีเนื้อหำสัมพันธ์กัน 
7.6 โปรแกรมนำนำชำติ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำใน

ต่ำงประเทศหรือหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่มีมำตรฐำนเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนำนำชำติ 
7.7 โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตำมประกำศ

ของกระทรวงศึกษำธิกำรที่เก่ียวข้อง 
7.8 โปรแกรมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ให้เป็นไปตำม

ข้อบังคับของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบให้พิจำรณำตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
ข้อ 8 กำรคิดหน่วยกิต 

8.1 ระบบทวิภำค 
 8.1.1 รำยวิชำภำคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง ต่อภำค

กำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.2 รำยวิชำภำคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง ต่อภำค

กำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือฝึกภำคสนำม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมง

ต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
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 8.1.4 กำรท ำโครงกำรหรือกิจกรรมอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำย ที่ใช้เวลำท ำโครงกำร
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 

8.2 ระบบไตรภำค 
หน่วยกิจระบบไตรภำค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภำค เทียบกัน
ได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค 
หำกมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำค 
ข้อ 9 เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรีตำมข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้ เป็นต้นไป  
ให้ใช้ระบบทวิภำค กรณีกำรศึกษำระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภำคและให้เป็นไปตำม  
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

หมวด 3 

หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญำตรี ไว้ดังนี้ 

10.1 หลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
132 หน่วยกิต ใช้เวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำและไม่น้อยกว่ำ 14 ภำคกำรศึกษำและไม่เกิน 12 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

10.2 หลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
165 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 8 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่น้อยกว่ำ 17 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 15 ปีกำรศึกษำ  
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

10.3 หลักสูตรปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 180 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 10 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 12 ปีกำรศึกษำ
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่น้อยกว่ำ 20 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 18 ปีกำรศึกษำ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

10.4 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

11.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตรปริญญำตรีหรือ
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่อง 

11.2 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
11.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรง 
11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
11.7 มีคุณสมบัติตำมท่ีมหำวิทยำลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 12 กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำ 
ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย ส ำหรับผู้ที่

มหำวิทยำลัยอนุมัติให้เข้ำศึกษำได้เป็นกรณีพิเศษ มหำวิทยำลัยจะก ำหนดให้ยกเว้นวิธีกำรดังกล่ำวใน
วรรคก่อน แต่จะให้กำรสอบคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนแทนหรือเป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
ข้อ 13 กำรข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำจะมีสภำพเป็นนักศึกษำเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษำแล้ว โดยต้องส่งหลักฐำน พร้อมทั้งช ำระเงินตำมประกำศในวัน เวลำและสถำนที่ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

13.2 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำตำมวันเวลำ 
และสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ เว้นแต่จะมีเหตุจ ำเป็น
และได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 

13.3 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำในหลักสูตร และเป็นนักศึกษำระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำในหลักสูตร และเป็นนักศึกษำในระบบนั้น 

13.4 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำและท ำกำรศึกษำ ณ วิทยำเขตหรือศูนย์
กำรศึกษำใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและท ำหำรศึกษำ ณ วิทยำเขต หรือศูนย์กำรศึกษำนั้น 
ข้อ 14 กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง มหำวิทยำลัยอำจอนุมัติให้นักศึกษำเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ
ได้ ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับและระเบียบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยรวมทั้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ โดยให้นับระยะเวลำกำรศึกษำต่อจำกที่ได้
ศึกษำมำแล้ว 
ข้อ 15 สภำพนักศึกษำ 

15.1 สภำพนักศึกษำแบ่งออกเป็น 2 สภำพ ดังนี้ 
 15.1.1 นักศึกษำสภำพปกติ ได้แก่ นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภำคกำรศึกษำแรก

หรือนักศึกษำที่สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 
 15.1.2 นักศึกษำสภำพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษำที่สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำ

กว่ำ 2.00 โดยให้จ ำแนกนักศึกษำในสภำพรอพินิจ ดังนี้ 
 1) นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคเรียนปกติแล้วได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในภำคกำรศึกษำที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำปกติที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป จะได้รับสภำพรอพินิจครั้งที่ 1 
 2) นักศึกษำที่อยู่ในสภำพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไปจะได้รับสภำพรอพินิจครั้งที่ 2 
 3) นักศึกษำที่อยู่ในสภำพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่
ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไปจะได้รับสภำพรอพินิจครั้งที่ 3 

15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่ำเป็นภำคกำรศึกษำต่อเนื่อง 
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15.3 ผู้ที่มีสภำพนักศึกษำให้มีบัตรประจ ำตัวนักศึกษำเป็นหลักฐำน เพ่ือประกอบกำรใช้วิทธิต่ำง 
ๆ ที่นักศึกษำพึงมีในมหำวิทยำลัย 

15.4 กำรพ้นสภำพนักศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 15.4.1 ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 11 
 15.4.2 ตำย 
 15.4.3 ลำออก 
 15.4.4 ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้ว 
 15.4.5 ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยให้ลำออกหรือโอนไปยังสถำบันอุดมศึกษำอื่น 
 15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำภำยใน

เวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลำพักกำรเรียนหรือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรศึกษำ

ภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกมหำวิทยำลัย 
 15.4.8 นักศึกษำที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.60 ในภำคกำรศึกษำ

ปกติท่ีสองท่ีเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกให้พัก 
 15.4.9 นักศึกษำที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำ

ปกติถัดไปหลังจำกได้รับกำรรอพินิจครั้งที่ 1 
 15.4.10 นักศึกษำที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.80 ในภำคกำรศึกษำ

ปกติถัดไปหลังจำกได้รับกำรรอพินิจครั้งที่ 2 
 15.4.11 ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยำเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 10 
 15.4.12 นักศึกษำลงทะเบียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดแต่ยังได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ำกว่ำ 1.80 
 15.4.13 กระท ำกำรทุจริต หรือมีควำมประพฤติอันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่มหำวิทยำลัย 

และมหำวิทยำลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 
ข้อ 16 กำรรับโอนนักศึกษำ 

16.1 มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับโอนนิสิตหรือนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ก ำลังศึกษำใน
หลักสูตรที่มีระดับและมำตรฐำนเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

16.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
 16.2.2 ได้ศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้

ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักกำรศึกษำ 
16.3 นักศึกษำที่ประสงค์จะโอนมำศึกษำในมหำวิทยำลัย จะต้องยื่นค ำร้องต่อมหำวิทยำลัยเป็น

เวลำไม่น้อยกว่ำ 4 สัปดำห์ ก่อนวันเปิดกำรศึกษำของภำคที่ประสงค์จะเข้ำศึกษำนั้น พร้อมทั้งแนบ
เอกสำรตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

16.4 นักศึกษำที่รับโอนจะต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำ 
16.5 กำรนับเวลำให้นับระยะต่อเนื่องจำกสถำบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ข้อ 17 ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำแก่นักศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เป็นไปตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัย 
ข้อ 18 หน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้ 

18.1 ให้ค ำแนะน ำและท ำแผนกำรเรียนของนักศึกษำร่วมกับนักศึกษำ ให้ถูกต้องตำมหลักสูตรที่
ก ำหนดไว้ 

18.2 ให้ค ำแนะน ำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศเก่ียวกับกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
18.3 ให้ค ำแนะน ำในกำรลงทะเบียนเรียน กำรถอน เพ่ิม โอน 
18.4 แนะน ำวิธีเรียน ให้ค ำปรึกษำ และติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำ 
18.5 ท ำกำรตรวจสอบและติดตำมกำรเรียนของนักศึกษำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
18.6 ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นอยู่และกำรศึกษำของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
18.7 รับผิดชอบดูแลควำมประพฤติของนักศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้

ในกรณีที่นักศึกษำกระท ำผิดวินัยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำรำยงำนให้ประธำนหลักสูตรและคณบดีทรำบ เพ่ือ
พิจำรณำน ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงโทษทำงวินัยต่อไป 

 

หมวด 6 

การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 
 

ข้อ 19 กำรลงทะเบียนเรียน 
19.1 ก ำหนดกำร ขั้นตอนและวิธีกำรลงทะเบียนรำยวิชำให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
19.2 กำรลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษำได้ช ำระตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

ข้อ 20 จ ำนวนหน่วยกิตแต่ละภำคกำรศึกษำ 
นักศึกษำมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแบบเต็มเวลำแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 

หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแบบไม่เต็มเวลำ แต่ละภำคกำรศึกษำไม่
ต่ ำกว่ำ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 
9 หน่วยกิต 
หำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น กำรลงทะเบียนที่มีจ ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตำมจ ำนวน
หน่วยกิตตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
กรณีนักศึกษำมีสภำพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนกำรเรียน 
ข้อ 21 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษ 

กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษเป็นกำรลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษำต้องยื่นค ำร้องต่อกองบริกำรกำรศึกษำภำยใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำค
กำรศึกษำปกติและภำยใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน
ประกอบด้วย 

21.1 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษที่เป็นกำรลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
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21.2 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลกำรเรียนเป็น Au (Audit) 
ข้อ 22 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหนึ่งรำยวิชำใดท่ีมีวิชำบังคับก่อนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 
ข้อ 23 กำรเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรำยวิชำ 

23.1 กำรเพ่ิมหรือถอนรำยวิชำเรียนต้องกระท ำภำยใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำ
ส ำหรับภำคกำรศึกษำปกติและภำยใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 

23.2 กำรยกเลิกรำยวิชำทุกรำยวิชำหรือบำงรำยวิชำเรียน ต้องยื่นค ำร้องต่อกองบริกำรกำรศึกษำ
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลำยภำค ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ ส ำหรับภำคกำรศึกษำปกติ และ 1 สัปดำห์ ส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน และบันทึก
ผลกำรเรียนเป็น W (Withdraw) 
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลำพักกำรเรียน ให้ถือว่ำได้ยกเลิกรำยวิชำทุกรำยวิชำด้วย 
ข้อ 24 กำรลงทะเบียนเพื่อรักษำสภำพนักศึกษำ 

นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยว่ำด้วยวินัย
นักศึกษำหรือไม่มีรำยวิชำที่ลงทะเบียนในภำคกำรเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษำสภำพนักศึกษำ
และช ำระค่ำธรรมเนียมรักษำสภำพนักศึกษำตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน 20 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือภำยใน 10 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำ
ฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
กรณีที่พ้นสภำพตำมวรรคหนึ่ง นักศึกษำสำมำรถขอคืนสภำพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภำพไปแล้วไม่เกิน 2 ภำค
กำรเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลำที่พ้นสภำพเป็นระยะเวลำที่รวมอยู่ในระยะเวลำกำรศึกษำด้วย 

ข้อ 25 กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ปฏิบัติตำมวิธีกำร 
ขั้นตอนและในวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กำรผ่อนผันกำรช ำร่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เป็นอ ำนำจของ
อธิกำรบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภำคกำรศึกษำ 
นักศึกษำที่ขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะลงทะเบียนในภำคกำรเรียนถัดไปจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคกำรเรียนที่ค้ำงช ำระก่อน 
กำรขอยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัย โดยให้จัดท ำเป็น
ประกำศของมหำวิทยำลัย 

ขอ 26 กำรลำพักกำรศึกษำ 
26.1 กำรลำพักกำรศึกษำ นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำต่อกองบริกำรกำรศึกษำ

ภำยใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำที่จะลำพักกำรศึกษำ 
26.2 กำรลำพักกำรศึกษำกระท ำได้ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน ถ้ำนักศึกษำยังมีควำม

จ ำเป็นที่จะต้องขอลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
26.3 นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ข้อ 27 กำรลำออก 
นักศึกษำที่ประสงค์จะลำออกจำกควำมเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย จะต้องปฏิบัติตำมข้ันตอน

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ข้อ 28 นักศึกษำสำมำรถโอนผลกำรเรียน  
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โดยน ำหน่วยกิตของรำยวิชำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน หรือ
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝึกอำชีพหรือจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยไม่ต้อง
เรียนรำยวิชำนั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบของสภำมหำวิทยำลัย 

 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 29 กำรมีสิทธิเข้ำสอบ 

29.1 นักศึกษำผู้มีสิทธิในกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
29.1.1 มีเวลำเรียนวิชำใดไม่น้อยกว่ำร้อนละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด 
29.1.2 กรณีท่ีมีเวลำเรียนรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 และ

คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
29.2 นักศึกษำผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำให้ผล

กำรเรียนเป็น E 
ข้อ 30 ระเบียบกำรสอบ 
30.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสอบให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
30.2 นักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำสอบปลำยภำคตำมก ำหนด จะต้องยื่นค ำร้องขอสอบภำยใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค โดยให้ผู้ขำดสอบด ำเนินกำรสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หำกพ้นก ำหนดให้นำยทะเบียนเปลี่ยนผลกำร
เรียนเป็น “E” 
ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิกำรบดี 

30.3 นักศึกษำที่ทุจริตในกำรสอบให้ถือว่ำสอบตกได้ E หรือไม่ผ่ำนได้ F ในวิชำนั้น และถือว่ำผิด
วินัยทำงกำรศึกษำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบหรือข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
ข้อ 31 ให้มีกำรประเมินลกำรเรียนในรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
31.1 ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมำก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมำก 1.0 
E ตก 0.0 

 

ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินรำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ค่ำระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 
“D” ถ้ำนักศึกษำได้ค่ำระดับคะแนนในรำยวิชำใดต่ ำกว่ำ “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะ
สอบได้ กรณีรำยวิชำในหมวดวิชำเฉพำะด้ำนที่เป็นวิชำเลือกและรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี ถ้ำได้
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ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ “D” สำมำรถเปลี่ยนไปเลือกรำยวิชำอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชำดังกล่ำวที่สอบ
ตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียนภำยใน 2 สัปดำห์

นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำถัดไป 
31.2 ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ก ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 
ผ่ำนดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่ำน P (Pass) 
ไม่ผ่ำน F (Fail) 

ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินรำยวิชำที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตำมข้อก ำหนดเฉพำะ และรำยวิชำที่
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำก ำหนดให้เรียนเพ่ิม 
รำยวิชำที่ได้รับผล “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ 
ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 

Au (Audit) ใช้ส ำหรับกำรลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกหลังจำกได้รับอนุมัติให้ถอนรำยวิชำนั้นก่อนก ำหนดสอบ

ปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรำยวิชำเรียนในกรณีท่ีนักศึกษำลำพักกำรศึกษำ 
หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำหลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นแล้ว และรำยวิชำเลือกที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปเรียนวิชำอ่ืนแทน 

I (Incomplete) ใช้ส ำหรับบันทึกกำรประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรำยวิชำที่นักศึกษำยังท ำงำนไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำหรือขำดสอบปลำยภำค นักศึกษำที่ได้ “I” ต้องด ำเนินกำรขอรับกำรประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษำยังท ำงำนไม่เสร็จ ให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำคในภำคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น 

2) กรณีนักศึกษำขำดสอบปลำยภำค ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 30.2 
ข้อ 33 กำรหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส ำหรับรำยวิชำที่ยังมีผลกำรเรียน “I” ไม่น ำหน่วยกิตมำ
รวมเป็นตัวหำรเฉลี่ย 

33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ ำ ให้น ำเฉพำะผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งสุดท้ำยที่ผ่ำนมำ
ค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย 

33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ ำ ไม่ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตมำค ำนวณค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ย 

33.3 กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนวิชำซ้ ำกับรำยวิชำที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชำที่ระบุไว้ 
ในหลักสูตรที่เทียบเท่ำ ให้นับหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนเฉพำะรำยวิชำที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่ำนั้น 
ข้อ 34 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

34.1 มีควำมประพฤติดี 
34.2 สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้มี

กำรเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
34.3 ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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34.4 หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลำ และไม่ก่อน 17 ภำคกำรศึกษำ 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
หลักสูตรปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 10 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำ 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลำ 
ข้อ 35 เมื่อนักศึกษำเรียนได้จ ำนวนหน่วยกิตครบตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเพ่ือท ำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 34.5 
ข้อ 36 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

36.1 สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยจำกระดับอนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือ
ประกำศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่ำระดับ
คะแนนเฉลี่ยจำกสถำบันเดิม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำ 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ 2 

36.2 สอบได้ในรำยวิชำใด ๆ ไม่ต่ ำกว่ำ C ตำมระบบค่ำระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตำมระบบไม่มี
ค่ำระดับคะแนน 

36.3 มีเวลำเรียน หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 8 ภำคกำรศึกษำปกติ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 16 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลำ หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 10 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
หลักสูตรปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 12 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 

36.4 ไม่มีรำยวิชำที่มีกำรโอนผลกำรเรียนตำมข้อ 28 
ข้อ 37 กำรประเมินผลกำรศึกษำ 

37.1 ให้คณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้งพิจำรณำอนุมัติผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ 
37.2 กำรส่งผลกำรเรียน 
37.2.1 กรณีเป็นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของนักศึกษำผู้สอนจะต้องส่งผลกำรเรียนภำยใน 10 วัน 

นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค 
37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของนักศึกษำ ผู้สอนจะต้องส่งผลกำรเรียนภำยใน 15 

วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค 
ข้อ 38 กำรข้ึนทะเบียนบัณฑิตและกำรขออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

38.1 ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริกำรกำรศึกษำ ตำมข้ันตอนและเวลำ
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด พร้อมทั้งต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

38.2 นั กศึกษำที่ ขออนุ มัติ กำรส ำ เ ร็ จกำรศึ กษำจะต้ อง ไม่ มี พันธะด้ ำนหนี้ สิ น ใด  ๆ  
ต่อมหำวิทยำลัยและเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหำวิทยำลัย 

บทเฉพาะกาล 
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ข้อ ๓๙ ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตำมข้อบังคับ
นี้ ให้น ำประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีผลบังคับใช้
อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มำใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่ำจะได้มีกำรออกประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือ
หลักเกณฑ์ ตำมข้อบังคับนี้ 

ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2551 
 

 
 

(ศำสตรำจำรย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศำลำภรณ์) 
                                                                      นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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ภาคผนวก ฌ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ในกำรวิพำกษหลักสูตร 
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ตารางข้อสังเกตของเอกสารผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
1. ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย 

ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรัชญำพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะด้ำนภำษำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรเชิงธุรกิจ
ต่ ำ งๆ  สอดคล้ องกับสั ง คมพหุ วัฒนธรรมม ำ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำ ก ร ที่ มี อ ยู่ 
ให้เกิดคุณค่ำ 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ โดยจะด ำเนิน 
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ จีน และมลำยู 

 

2. ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ส่ ง เ ส ริ ม บั ณ ฑิ ต  
ให้เป็นผู้ประกอบกำรมีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรค้ำชำยแดน กำรน ำเข้ำส่ง-ออก ธุรกิจกำรขนส่ง 
ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้ำน กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลำง และประเทศจีน 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะโดยมรำยวิชำ 
กำรจัดกำรชำยแดนในภูมิภำคอำเซียน, 
กำรจัดกำรกำรน ำเข้ำ-ส่งออกและพิธีกำร
ศุลกำกร 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่ ง เน้นผลิตบัณฑิต 
ที่ มี ค ว ำม รู้  ท ำ ง ำน ได้ จ ริ ง  ใ นด้ ำ นก ำ ร เ ป็ น
ผู้ประกอบกำร กำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจระหว่ำง
ประเทศและ กำรค้ำชำยแดน 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะโดยมีรำยวิชำ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรในภูมิภำคอำซียน 
แ ล ะจ ะด ำ เ นิ น ก ำ ร พั ฒ น ำ นั ก ศึ ก ษ ำ 
ให้เป็นผู้ประกอบกำรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  

4. ทักษะทางด้านภาษา 
1. อังกฤษ level 1, level 2, level 3 
2. จีน level 1, level 2, level 3 
3. มลายู level 1, level 2 ,level 3 
4. อาหรับ level 1, level 2 ,level 3 
5. อ่ืนๆ... 
กลุ่มวิชำทักษะภำษำไม่ควรต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต  
อำจจะต้องบังคับให้เลือกเรียน 3 วิชำ 9 หน่ำยกิต 
คิดเป็นกี่ชั่วโมง?นักศึกษำจึงจะผ่ำนเกณฑ์และมี
ควำมรู้ 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ โดยจะด ำเนิน 
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ จีน และมลำยู มีกำรเพ่ิม
รำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ 1 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
จั ด ก ำ ร ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  2 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
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ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

5. - มีกระบวนกำรส่งเสริมให้นักศึกษำน ำควำมรู้จำก
กำรเรียนในห้องเรียนมำประยุกต์ใช้ ได้ ในกำร
ด ำเนินกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศโดยผ่ำนโครงกำร
และกิจกรรม (business camp, business trip) 
- ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำในหน่วยงำน
ด้ำนธุรกิจระหว่ำงประเทศ ทั้งในและต่ำงประเทศ  
กรณีในต่ำงประเทศ เริ่มจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 
**ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ที่ทันสมัยและเป็น
สำกล 

มีรำยวิชำสหกิจศึกษำธุรกิจ 

 

2. ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี 

ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับค ำน ำหน้ำ ก,ข  ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
2. ปรับจ ำนวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง หน้ำ 1, 2,3 ,5, 6, 8 

และ13 
3. ปรับชื่อวิชำกำรจัดกำรค้ำชำยแดน เป็นวิชำกำร

จัดกำรกำรค้ำชำยแดนในภูมิภำคอำเซียน 
4. วิชำควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง

ประเทศ หน้ำ 37 เพ่ิมค ำอธิบำยรำยวิชำ ได้แก่ 
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรเข้ำสู่ตลำดระหว่ำง
ประเทศ และวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 

5. วิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ 
เพ่ิมค ำอธิบำยรำยวิชำให้เน้นไทย-มำเลเซีย-สิงคโปร์  

6. วิชำกำรจัดกำรกลยุทธ์ระดับโลก ควรปรับเป็นชื่อ  
กำรจัดกำรกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนธุรกิจระดับ
อำเซียน เพ่ือควำมโดนเด่นของยะลำ มำเลเซีย 
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3. ดร.ประภาพร จันทรัศมี 

ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรปรับปรุงในชื่อรำยวิชำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
จังหวัดชำยแดนใต้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

2. มีควำมเหมำะสมเช่น ควรปรับชื่อและรำยละเอียด 
สัมมนำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง ควรด ำเนินงำนทั้ง
ในและระหว่ำงประเทศ โดยเป็นควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัย ผู้ประกอบกำรในกำรมีส่วนร่วม 

3. ควรเพ่ิมควำมเป็นอัตลักษณ์จังหวัดชำยแดนใต้  
กำรสร้ำงควำมโดดเด่นในภูมิภำค (Asean Plus) 

ได้ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ โดยมีรำยวิชำ 
วิชำกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนในภูมิภำค
อำเซียน 

 

4. คุณอรอนงค์ อิสสรา 

ล าดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรเพ่ิมเติมให้ เลือกระหว่ำงสหกิจในประเทศ  
/สหกิจและเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ 

มีรำยวิชำสหกิจศึกษำธุรกิจ 

2. ควรเพ่ิมเติมกฎกำรค้ำ / กฎระหว่ำงประเทศให้กับ
เด็กเพรำะจะได้มีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพต่อ
ยอดในอนำคต 

มีรำยวิชำกำรจัดกำรน ำเข้ำ-ส่งออกและพิธี
กำรศุลกำกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใน
ภูมิภำคอำเซียน 
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ภาคผนวก ญ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร 

ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหำคม พ.ศ 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับ

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำน  
ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

2. ควรปรับลดหน่วยกิต  เ พ่ือให้นักศึกษำได้
ส ำเร็จกำรศึกษำได้เร็วขึ้น  

ด ำเนินกำรปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตจำก 
127 หน่วยกิตเป็น 123 หน่วยกิต 

3. ภำษำท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรเพ่ิม
ให้มีกำรใช้ภำษำอังกฤษร่วมด้วย 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

4. วิชำที่มีเนื้อหำซ้ ำซ้อนกันให้ควบรวมรำยวิชำ
เข้ำด้วยกันเพ่ือไม่ให้นักศึกษำเรียนซ้ ำเนื้อหำ
เดิม 

ด ำเนินกำรในรำยวิชำกำรตลำดระดับโลก
และรำยวิชำกำรตลำดดิจิทัลระหว่ำง
ประเทศ 

5. รำยวิชำภำษำอังกฤษยังมีน้อยเกินไปควรปรับ
เพ่ิมในรำยวิชำที่เป็นภำษำอังกฤษเพ่ือให้
นักศึกษำมีคุณลักษณะบัณฑิต 
ตำมอัตลักษณ์หลักสูตร 

ด ำ เนินกำรเ พ่ิมรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 1 , 
รำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ 2, รำยวิชำภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรน ำเข้ำส่งออก 

6. ตรวจสอบค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
ให้มีควำมถูกต้อง 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

7. หลักสูตรควรสร้ำงสมรรถนะ และส่งเสริมให้
นักศึกษำเพ่ิมกำรท ำงำนและลดชั่วโมงเรียน 
ให้ เ พ่ิ ม ร ำยวิ ช ำที่ ใ ห้ นั กศึ กษำมี ก ำรฝึ ก
ปฏิบัติกำรในสถำนประกอบกำรจริง 

ด ำเนินกำรเพ่ิมรำยวิชำปฏิบัติกำรกำร
จัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 1 และ
รำยวิชำปฏิบัติกำรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ 2  

8. ตรวจสอบรูปแบบกำรเขียนหมวดที่ 7 กำร
ประกันคุณภำพของหลักสูตร  

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตของคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร 

ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1. ปรับปรุงเนื้อหำแก้ข้อควำมภำษำไทย จำกค ำ

ว่ำอนุภำค เป็นอนุภูมิภำค 
ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

2. ปรับปรุงชื่อรำยวิชำที่เป็นภำษำอังกฤษ ของ
วิชำกำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรมในธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ จำก Cross Cultural Management 
เ ป็ น  Cross Cultural Management in 
International Business 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

3. แก้ไขชื่อรำยวิชำวิจัยกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ เป็นกำรวิจัยกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

4. เพ่ิมเติมค ำอธิบำยรำยวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจ 
ฮำลำลระหว่ำงประเทศ 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอสังเกตของสภาหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. รำยวิชำอัตลักษณ์จัดให้อยู่ในหมวดรำยวิชำ
เฉพำะ 

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

2. เสนอแนะเรื่องหน่วยกิตรำยวิชำปฏิบัติกำร
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 1 และ 
รำยวิชำปฏิบัติกำรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ 2 ให้เป็นไปตำมหน่วยกิตรำยวิชำ
กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  

ไม่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเนื่องจำก
รำยวิชำนี้เป็นรำยวิชำหมวดเฉพำะด้ำน 
วิชำเอกบังคับ ซึ่งมีกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
(Work-Integrated Learning: WIL) 

3. เสนอแนะเรื่องหน่วยกิตในรำยวิชำสัมมนำ 
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

4. เนื้อหำของส่วนค ำน ำเพ่ิมเติมค ำให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ คือเพ่ิมค ำว่ำ ร้อยละ  

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

5. ชื่อภำษำอังกฤษของรำยวิชำกำรจัดกำรข้ำม
วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ
ภำษำอังกฤษตกค ำว่ำ Business  

ด ำ เนิ นกำรแก้ ไ ขตำมข้ อสั ง เ กตและ
ข้อเสนอแนะ 

6. ชื่อรำยวิชำในภำษำไทยยังมีควำมแตกต่ำงกัน
ใน เรื่ อ งภู มิ ภ ำคอำ เซี ยน  และอำ เซี ยน  
ให้เลือกใช้ค ำใดค ำหนึ่งเพียงค ำเดียว 

ด ำเนินกำรแก้ไขโดยใช้ค ำว่ำ ภูมิภำค
อำเซียน เพียงค ำเดียว 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร



139 
 

 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ    

2.  ชื่อ – สกุล      นำงสำวลำวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อำจำรย์    
4. สังกัด    คณะวิทยำกำรจัดกำร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญำโท The University of 
Queensland,  
ประเทศออสเตรเลีย 

M.B.A. International Business 2550 

ปริญญำตรี สถำบันพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง 

ศศ.บ.  ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ 2548 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)          
    6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง   
   6.1.2 ต ารา หนังสือ 
    6.1.3 บทความทางวิชาการ           
    6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
    6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

 6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)          

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

    และตรวจสอบ 
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         ลำวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ, อุษณีย์ พรหมศรียำ, ฟำริดำ เอ็ลลำฮี ,และชฎำภรณ์ สวนแสน. 
(2561). แนวทำงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำมือสอง กรณีศึกษำตลำดนัดมะพร้ำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่  5” . 2-5 ธันวาคม 2561 . (หน้ำ 839-841). เพชรบุรี  :  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี. 

        ลำวัณย์ ทิพย์มำศ, สุไลยำ กุวิง, อนัส อำแว, วัชระ ขำวสังข์. (2560). พฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรไทย ในเขตชำยแดนไทย-
มำเลเซีย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 5/2560. 24 
มีนาคม 2560.  (หน้ำ 1068-1076). กรุงเทพมหำนครฯ :  มหำวิทยำลัย 
นอร์ทกรุงเทพ. 

       อุษณีย์ พรหมศรียำ , อับบ๊ำส พำลีเขตต์ , ลำวัณย์ ทิพย์มำศ , อับดุลเรำะห์มำน สำและ,  
และจรินรัตน์  วรวงศ์ พิทักษ์   (2559) .  อัตลักษณ์นักศึกษำสำขำวิชำธุ รกิ จ 
ระหว่ำงประเทศ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.  ใน การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  8 . 22 มิถุนายน 2560.  
(หน้ำ 697-704). สงขลำ : มหำวิทยำลัยหำดใหญ่. 

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
       6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน 
 7.1 ระดับปริญญำตรี 3 ปี 
 ชื่อวิชำ   ภำษำอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   จริยธรรมทำงธุรกิจ   3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชำ   กำรจัดกำรธุรกิจบริกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   เตรียมสหกิจศึกษำธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   หลักกำรบริหำรธุรกิจ   3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชำ   กำรตลำดระหว่ำงประเทศ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   กำรตลำดทำงตรง    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม   3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชำ   ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรค้ำชำยแดน 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ   กำรเป็นผู้ประกอบกำร   3(3-0-6) นก.    
 ชื่อวิชำ   ภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม  3(3-0-6) นก.   
 ชื่อวิชำ   หลักกำรตลำด     3(3-0-6) นก. 

 7.2 ระดับปริญญำโท    …-….   ปี  



141 
 

 

 

 

(ลงชื่อ)............................................... เจ้ำของประวัติ 
                                                                   (อำจำรย์ลำวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิด 
 

ชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ   

2.  ชื่อ – สกุล      นำยอับบ๊ำส พำลีเขตต์                    
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อำจำรย์    
4. สังกัด    คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท Universiti Utara Malaysia 

ประเทศมำเลเซีย 
M.Sc. International Business  2552 

ปริญญำตรี Universiti Utara Malaysia 
ประเทศมำเลเซีย 

BA. 
(Hones) 

Management of 
Technology 

2550 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
      6.1.1 ผลงานหรือเรียบเรียง  
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
      6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

   และตรวจสอบ 
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Enung Nurhayati, Hasbulah Nadaring, Abbas Paliket. (2017). Education of Islamic 
Characters in Literature Learning.  “ The 4th YRU National and 
International Conference in Islamic Education and Educational 
Development (The 4th YRU- IEED 2017:  Future and Challenge”)  18-
19 May 2017, (Page 134-141) . Yala Rajabhat University. 

อุษณีย์ พรหมศรียำ, อับบ๊ำส พำลีเขตต์, ลำวัณย์ ทิพย์มำศ, อับดุลเรำะห์มำน สำและ และ 
จรินรัตน์ วรวงศ์พทักษ์ (2560).  อัตลักษณ์นักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.  ใน การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8. 22 มิถุนายน 2560. (หน้ำ 
697-704). สงขลำ : มหำวิทยำลัยหำดใหญ่. 

โซฟีร์ หะยียูโซะ, อุษณีย์ พรหมศรียำ, รำเชษฐ์ หีมสุหรี, สัสดี ก ำแพงดี , ซูซัน หำมะ,  
และอับบ๊ำส พำลีเขตต์. (2559). กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ในวิชำแกนของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 15 ธันวาคม 2559. (หน้ำ 924-936.) ภูเก็ต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต. 

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน 
 7.1 ระดับปริญญำตรี 5 ปี 2 เดือน 
   ชื่อวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ      3(3-0-6) นก.  
   ชื่อวิชำ    กำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน     3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ    กฎหมำยธุรกิจ        3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ    กฎหมำยธุรกิจและสภำพแวดล้อมทำงกฎหมำย   3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ   กำรประกอบกำรธุรกิจชุมชน       3(3-0-6) นก.  
   ชื่อวิชำ    หลักกำรบริหำรธุรกิจ        3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ เศรษฐศำสตร์เพ่ือธุรกิจ       3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม                            3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน             3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจฮำลำลระหว่ำงประเทศ            3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ กำรวิจัยธุรกิจระหว่ำงประเทศ                       3(2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชำ    ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรค้ำชำยแดน     3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ    กำรจัดกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน               3(3-0-6) นก.  
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   ชื่อวิชำ    ทฤษฏีและนโยบำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ          3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ   ทฤษฏีและนโยบำยธุรกิจอำเซียน      3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ    กำรตลำดระหว่ำงประเทศ       3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ   กำรบริหำรกำรตลำด      3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ    กำรบริหำรกำรขำย             3(3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชำ   กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรบริหำร     3(3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญำโท    …-….   ปี  
   
 
 
 

 (ลงชื่อ)............................................... เจ้ำของประวัติ 
                                       (อำจำรย์อับบ๊ำส พำลีเขตต์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ   

2.  ชื่อ – สกุล      นำงสำวอุษณีย์ พรหมศรียำ             
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อำจำรย์  
4. สังกัด    คณะวิทยำกำรจัดกำร   
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลธัญบุรี 
บธ.ม. ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 2556 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
สำกล 

2552 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
       6.1.1 ต ารา หนังสือ  
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 

   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
          6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน       
                  และตรวจสอบ 

อัปสร อีซอ , พอหทัย ซุ่นสั้น , จิรำพร เกียรตินฤมล , อุษณีย์ พรหมศรียำ , และปวีณำ  
เจะอำรง (2561). กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำสตรี ต ำบลท่ำสำป 
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จังหวัดยะลำ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม .อ .ตรั ง  วิจั ยประจ าปี  2561.  30 มีนาคม  2561.  (หน้ ำ .  189 -198 ) .  
ตรัง : มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง. 

อุษณีย์ พรหมศรียำ , อับบ๊ำส พำลีเขตต์ , ลำวัณย์ ทิพย์มำศ , อับดุลเรำะห์มำน สำและ  
และ จรินรัตน์ วรวงศ์พทักษ์ (2560).  อัตลักษณ์นักศึกษำสำขำวิชำธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. ใน การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8. 22 มิถุนายน 2560.  
(หน้ำ 697-704). สงขลำ : มหำวิทยำลัยหำดใหญ่. 

โซฟีย์ หะยียูโซะ , อุษณีย์ พรหมศรียำ , รำเชษฐ์ หีมสุหรี , สัสดี ก ำแพงดี , ซูซัน หำมะ ,  
และอับบ๊ำส พำลี เขตต์ .  (2559) .  กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษในวิชำแกนของนักศึกษำปริญญำตรี  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. ใน การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่  8. 15 ธันวาคม 2559. (หน้ำ 924-936).  
ภูเก็ต : มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต.   

จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ธัญยธรณ์ โยธำทิพย์, และอุษณีย์ พรหมศรียำ (2558). ปัจจัยที่มีผล 
ต่อพฤติกรรมกำรออมของ นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ต ำบล สะเตง   
อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. 15-16 สิงหาคม 2559. (หน้ำ 534-539). สงขลำ : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ. 

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน 
     7.1  ระดับปริญญำตรี 3 ปี 8 เดือน  
 ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษธุรกิจ 1                  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษธุรกิจ 2                  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ               3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชำ กฎหมำยธุรกิจ                       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ควำมรู้เบื้องต้นทำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ              3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรค้ำชำยแดน              3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรค้ำชำยแดน                  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรเจรจำส ำหรับธุรกิจระหว่ำงประเทศ              3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพทำงธุรกิจ 2         3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชำ  กฎหมำยธุรกิจและสภำพแวดล้อมทำงกฎหมำย         3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชำ  กำรจัดกำรกำรน ำเข้ำ-ส่งออกและพิธีกำรศุลกำกร       3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  เตรียมสหกิจศึกษำธุรกิจ                3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชำ สัมมนำธุรกิจระหว่ำงประเทศ      1(0-2-1) นก. 
ชื่อวิชำ  สหกิจศึกษำธุรกิจ                 6(540) ชม. 

    7.2   ระดับปริญญำโท    …-….   ปี  
 
 
 

 
(ลงชื่อ)............................................... เจ้ำของประวัติ 

              (อำจำรย์อุษณีย์ พรหมศรียำ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ   

2.  ชื่อ – สกุล      นำงสำวสุไลยำ กุวิง             
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อำจำรย์   
4. สังกัด    คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท University of International 

Trade and Economic. 
ประเทศจีน 

M.E. M.E. (International Trade 
and Economic) 

2556 

ปริญญำตรี University of International 
Trade and Economic. 
ประเทศจีน 

B.E. B.E. (International Trade 
and Economic) 

2553 
 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

 6.1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.2 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง   
  6.1.2 ต ารา หนังสือ         
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

   และตรวจสอบ  
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ลำวัณย์ ทิพย์มำศ, สุไลยำ กุวิง, อนัส อำแว, วัชระ ขำวสังข์. (2560).  พฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรไทย ในเขตชำยแดนไทย-
มำเลเซีย . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ครั้งที่ 5/2560. 24 มีนาคม 2560. (หน้ำ 1068-1076). กรุงเทพมหำนครฯ : 
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

นูรอำรีนำ จะปะกียำ, มุรณี หยีกำเร็ม, ปัตมำ ยูโซะ, วัชระ ขำวสังข์, ลำวัณย์ ทิพย์มำศ  
และสุไลยำ กุวิง. (2560). ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรเทศบำลเมือง
ปัตตำนี .  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ ง เทพ  
ประจ าปี 2560. 24 มีนาคม 2560. (หน้ำ 1129-1135). กรุงเทพมหำนครฯ : 
มหำวิทยำลัยนอร์ท กรุงเทพ. 

สุไลยำ กุวิง. (2560). พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อกำรค้ำ
ชำยแดนไทย – มำเลเซีย. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่5/2560. 6 ตุลาคม 2560. (หน้ำ 120-129). กรุงเทพมหำนคร
ฯ : มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน 
 7.1 ระดับปริญญำตรี 3 ปี   
 ชื่อวิชำ หลักกำรบริหำรธุรกิจ      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กฎหมำยธุรกิจ      3 (3-0-6) นก.                                                                 
 ชื่อวิชำ เศรษฐศำสตร์เพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ภำษำจีนธุรกิจ3      3 (3-0-6) นก.                                                                         
 ชื่อวิชำ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับธุรกิจระหว่ำงประเทศ  3 (2-2-5) นก.               

ชื่อวิชำ กำรจัดกำรกำรน ำเข้ำ-ส่งออกและพิธีกำรศุลกำกร  3 (2-2-5) นก.                       
ชื่อวิชำ  กำรขนส่งทำงทะเล      3 (3-0-6) นก.                                                       
ชื่อวิชำ      กำรเงินระหว่ำงประเทศ     3 (3-0-6) นก. 

  7.2 ระดับปริญญำโท    …-….   ป ี
 

 
 (ลงชื่อ)............................................... เจ้ำของประวัติ 

                    (อำจำรย์สุไลยำ กุวิง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ   

2.  ชื่อ – สกุล      นำยวุฒิชัย คงยัง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อำจำรย์    
4. สังกัด    คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง บธ.ม บธ.ม (กำรจัดกำรทั่วไป) 2554 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บธ.บ บธ.บ กำรบริหำรธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ 
2551 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

   6.1.2 ต ารา หนังสือ  
   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

    และตรวจสอบ 
นันทรัตน์ นำมบุรี, ฐำนกุล กฏิภักดี, ณฐฏำระวี พงศ์กระพันธ์, ธีรยุทธ มูเล็งและวุฒิชัย คงยัง 

(2559). ประสิทธิภำพกำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมน้ ำมัน
ปำล์มในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
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ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559.  
(หน้ำ 286-295). ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

นันทรัตน์  นำมบุรี , วุฒิชัย คงยัง , ณฐฏำระวี  พงศ์กระพันธ์ , ธีรยุทธ มู เล็ ง  (2559) .  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมปำล์ม
น้ ำมันของไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 24-26 เมษายน พ.ศ. 2559. (หน้ำ 723-734). 
ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.  

 6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน 
 7.1  ระดับปริญญำตรี 8  ปี  

ชื่อวิชำ กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ หลักกำรบริหำรธุรกิจ                 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรเป็นผู้ประกอบกำร                 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ                 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ คณิตศำสตร์เพื่อธุรกิจ       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรธูรกิจ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรประกอบกำรธุรกิจชุมชน               3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชำ ธุรกิจระหว่ำงประเทศเละกำรค้ำชำยแดน      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน   3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรควำมรู้                3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์      3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ กำรจัดกำรสมัยใหม่     3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชำ กฎหมำยธุรกิจ                 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ กำรบริกำรโครงกำร       3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ เตรียมสหกิจศึกษำธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชำ โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนระหว่ำงประเทศ     3(3-0-6) นก. 

     7.2 ระดับปริญญำโท    …-….   ปี  
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(ลงชื่อ)............................................... เจ้ำของประวัติ 

                            (อำจำรย์วุฒิชัย คงยัง) 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


