
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  



 
 

คำนำ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื ่อให้ได้หลักสูตรที ่เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพ รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์  
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2565 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ ให้การปรับแก้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

       (นายภูตรา  อาแล) 
     ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
             
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
 หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
หมวดที่ 1     ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2     ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3     ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4     ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 57 
หมวดที่ 5     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 75 
หมวดที่ 6     การพัฒนาคณาจารย์ 78 
หมวดที่ 7     การประกันคุณภาพหลักสูตร 79 
หมวดที่ 8     การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 87 
ภาคผนวก ก  สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 89 
ภาคผนวก ข  รายวิชาใช้แทนกัน                     152 
ภาคผนวก ค  ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา 154 
ภาคผนวก ง  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5226/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง     
                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565  

157 

ภาคผนวก จ  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์        
                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการ    
                 จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

159 
 

ภาคผนวก ฉ  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 161 
ภาคผนวก ช  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
                 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

166 

ภาคผนวก ซ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
                 รายวิชา 

168 

ภาคผนวก ฌ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและชุดวิชา 173 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในวิพากษ์หลักสูตร 180 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 183 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 187 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 190 
ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 192 



 
1 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ  
    

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร     :  25431571100801 

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

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

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

    ชื่อย่อ :  B.B.A. (Management) 
 

3.  วิชาเอก  
ไม่มี 

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
    5.2 ประเภทของหลักสูตร 
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาที่ใช้ 
               จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบ      
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                ไม่มี 
     5.6 ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     6.1 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 
     6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
     6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
           ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
     6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
     6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย   
          ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
     6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
(1) ผู้ประกอบการธุรกิจ  
(2) พนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิชาการพัสดุ นักวิจัยและพัฒนาองค์กร  

(3) อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอน วิทยากรในการฝึกอบรม ตัวแทน 
และนายหน้าทางธุรกิจ   
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9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1) นายวัชระ ขาวสังข์ 
    อาจารย์ 
     

บธ.ด การจัดการ (การจัดการ 
       ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2560 
 

2549 
2547 

2) นางชมพูนุท ศรีพงษ์ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 

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

สถาบันการศึกษานานาชาติ- 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

2540 
2536 

3) นายภูตรา  อาแล 
    อาจารย์ 
 

บธ.ด. การจัดการ (การจัดการ 
        ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (การจัดการการตลาด) 
บธ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2560 
 

2548 
2545 

4) นายภูริชาติ พรหมเต็ม 
    อาจารย์ 
     

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2560 
2547 
2540 

5) นางปิยะดา มณีนิล 
    อาจารย์ 
 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

2554 
2542 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) เป็นนโยบายเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ และภาคธุรกิจ บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการยกระดับระบบ
เศรษฐกิจพื้นงานเดิม ที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และการบริการ โดยใช้
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ องค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในปัจจุบันต้องมีการปรับตัว เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีการจัดการแบบพลวัตรสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไม่ยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น มีความยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติ พร้อมปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แตกต่างไป ทำให้ต้องค้นหาวิธีการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้องค์การสามารถทำหน้าที่ได้ดียิ ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ที่
เกี ่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้นเข้ามาใช้ในองค์การ เพื ่อความคล่องตัวในการบริหารงาน  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิต และการบริการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

จากความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินอย่างเสรี กระบวนการ
ทางด้านการบริหารจัดการ จึงต้องปรับและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
รวมถึงปลูกฝังให้เป็นนักการจัดการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถบูรณาการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบัน  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      สังคมในยุคนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต โลกถูกย่อให้
เล็กลงด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นส่งผล
ต่อวิธีคิดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนสูงวัย แล้วการอยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอย่างไร
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นั้น ต้องพัฒนา
ความรู้และมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ สังคมที่ไ ร้
ขีดจำกัดของข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มคน องค์กร
มากยิ่งขึ ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนสารสนเทศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น และที่สำคัญ  
การไร้ขีดจำกัดของข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี  
เพื่อนำมาสู่การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเท่าทันสถานการณ์ต่อการเติบโต
ของสังคม โลกธุรกิจและบริการออนไลน์ที ่เปลี ่ยนแปลง ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที ่เปลี ่ยนเป็น  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาไทยในยุคนี้จึงต้องมีการผนวกรวมบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าให้เป็น
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เนื้อเดียวกันอย่างถ่องแท้ กล่าวคือ มีศาสตร์สาขาที่หลายหลาก ความดีงามของสังคมโลกมนุษยชาติ  
บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชน การจัดการองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และการเพ่ิม
โอกาสด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ การปรับตัวเพ่ือเป็นคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับเปลี่ยน
ความคิดให้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ผสมผสานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ มีการขับเคลื่อนด้วยสื่อทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านความรู้ต่าง ๆ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลายมากขึ้น เป็นผลผู้คนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดียิ ่งขึ ้น ในฐานะคนไทยควรรักษาความเป็นตัวตนด้วยสติปัญญา ไม่เชื ่อหรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร้เหตุผล การแสดงเอกลักษณ์ของตนเองในเชิงการพัฒนาต่อยอด และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในสังคมภายใต้ความแตกต่างทางความคิดจากคนอื่น ๆ แต่ยังคงเหลือพื้นที่ของตนเองเพ่ือ
ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้วยหลักสูตรเดิมอาจขาดความทันสมัยต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ เช่น 
 - ความรู้เท่าทันของโลกปัจจุบัน 
 - ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี 
 - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกของสังคมปัจจุบัน 
 - การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 - การเชื่อมโยงความต้องการของท้องถิ่น หรือความต้องการของพ้ืนที่ 
 โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการสร้างทักษะต่างๆ ในทุกรายวิชา การฝึกฝนให้รู้จักการทำงาน
ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และมีภาระหน้าที่ใน
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคล  การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ ่น  เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั ่นคงและยั ่งยืนของชุมชน และสังคมตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จึงมุ่งเน้นพัฒนา
นักศึกษาโดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
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ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนเท่าทันและพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมองค์กรที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และท้องถิ่นชายแดนใต้ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ  

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการสาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ ่งจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 
  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได ้
      13.3 การบริหารจัดการ 
   13.3.1 แต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา  
เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล 
   13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรสาขาการเงินและการลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
   13.3.3 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู ้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อครบปี
การศึกษา 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตนักจัดการองค์กร ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บ ูรณาการความร ู ้ เพ ื ่อพัฒนาองค ์กรและท้องถิ ่นส ู ่สากล ตลอดจนเท่าทันและพร ้อมปร ับตัว  
รับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์กรที่เกิดขึ้น 
     1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
           หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ให้เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับขององค์การธุรกิจ 
แต่ปัจจุบันการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจทั ้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ สิ ่งเหล่านี ้ ส ่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
ทำให้องค์การเหล่านั้นต้องค้นหาวิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้องค์การสามารถทำหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิต และ
การบริการที่ดี  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสำคัญ
และความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้บัณฑตได้ปฏิบัติมากว่าการศึษาแบบทฤฎี  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างภาคภูมิ 

 

     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ
สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีความรู้ด้านการจัดการ และทักษะการเป็นนักจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่หนุนเสริมภาคธุรกิจ 
และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
3. เป็นนักจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมี

ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
4. มีบุคลิกภาพของการเป็นนักจัดการ 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  
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 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อครบปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 1. แสดงออกถึงวิธีคิดที่กล้าเผชิญกับความล้มเหลว กล้าลงมือทำ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบน

สังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการตนเองได้อย่างถูกต้องอย่างมีความสุข บนหลักเหตุและผล  
2. มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานด้านศาสตร์การจัดการและสามารถทำงานเป็นทีมได้   

2 1. มีทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจข้อมูลทางการเงินและบัญชีในรูปแบบต่างๆ และ
สามารถนำเสนอ สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ร่วมกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้       

3 1. มีทักษะด้านการเป็นผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้เส้นทางอาชีพของตนเอง                                               
2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และพัฒนานวัตกรรมภายใต้กระบวนการทางวิชาการ 

4 1. มีทักษะการเป็นนักจัดการองค์กรสมัยใหม่และมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กร
เสมือนจริง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถสร้างโมเดลทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบ

การศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และพลวัตร
ขององค์ความรู้ 

1. ติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
3. ติดตามความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของ
สังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการ
ประชุมสัมมนา รายงานการ
ประชุม 
4. รายวิชาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น Active Learning และ 
WIL 

1. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเน้น Active 
Learning และ WIL ให้
อาจารย์ผู้สอน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูน
ทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น 
Active Learning และ WIL 
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
3. ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้น Active 
Learning  และ WIL 
 

3. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน Active Learning และ 
WILโดยมีคะแนนประเมิน 3.0 
ขึ้นไป 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักศึกษา อยู่ในระดับ 3.0 
ขึ้นไป  

3. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับผู้ใช้บัณฑิตในการ
พัฒนาขีดความสามารถทาง
วิชาชีพของนักศึกษาและ
บัณฑิต 
2. ส่งเสริมให้บัณฑิตเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

1. จำนวนความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถานประกอบการ 
2. จำนวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับ
การทำงาน (WIL) 
3. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทำงาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทำงานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
2.จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพอย่างเพียงพอ 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
2. เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
          2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
          2.2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตามเกณฑ์
ของจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ขาดทักษะด้านการฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2.3.3 ขาดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
2.3.4 ขาดแคลนคุณทรัพย์เพ่ือใช้ในการศึกษา 

 



11 
 

 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื ่อปรับพื ้นฐานด้าน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
2.4.2 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือปรับพื้นฐานด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2.4.3 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.4.5 จัดหาแหล่งเงินทุนตามความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2.4.6 จัดประสบการณ์เรียนรู้ในสถานประกอบการจริงเพื่อเรียนรู้เส้นทางอาชีพทางด้านการ

เป็นนักการจัดการมืออาชีพ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับ/ชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี 4 ป ี      

ชั้นปทีี่ 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปทีี่ 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปทีี่ 3 - - 120 120 120 

ชั้นปทีี่ 4 - - - 120 120 

รวมจำนวนนักศึกษา 120 240 360 480 480 

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 

- - - 120 120 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 

 2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
8,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

2,040,000 4,080,000 6,120,000 8,160,000 8,160,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 700 
บาทต่อป ี

84,000 168,000 252,000 336,000 336,000 

รวมรายรับ 2,124,000 4,248,000 6,372,000 8,496,000 8,496,000 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 424,800 849,600 1,275,000 1,699,200 1,699,200 

รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

849,600 1,699,200 2,550,000 3,387,600 3,387,600 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน  
ร้อยละ 40 

849,600 1,699,200 2,550,000 3,387,600 3,387,600 

รวม 2,124,000 4,248,000 6,375,000 8,496,000 8,496,000 

จำนวนนักศึกษา 120 240 360 480 480 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน หรือ แบบออนไลน์ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 
ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

   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 84           หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27   หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  33   หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15           หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 

         3.1.3 รายวิชา 
            รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้      
         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                 30   หน่วยกิต 
       1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                 15      หน่วยกิต 
                1) วิชาบังคับ  12      หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  

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

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

   3(3-0-6) 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
Thai for Careers 

   3(3-0-6) 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

   3(3-0-6) 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network 

   3(3-0-6) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

   2(1-2-3) 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

   2(1-2-3) 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*     
English for Communication 2 

            2(1-2-3) 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy  

   3(3-0-6) 
 

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

   3(3-0-6) 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills Development  

   3(3-0-6) 
 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

  3(3-0-6) 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

   3(3-0-6) 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                  ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                          3 หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

    3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   
Science in Daily Life 

    3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                              3 หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ        

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

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          
Information Technology in Daily Life 
 

    3(3-0-6) 
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*       
Mathematics in Daily Life 

    3(3-0-6) 

151001019 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

    1(0-2-1) 
 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development      

            2(1-2-3) 
              

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

            3(3-0-6) 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

    3(3-0-6) 

151001023 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life 

    3(3-0-6) 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

    2(1-2-3) 
 

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

    3(3-0-6) 

151001026 การพัฒนาตน*       
Self-Development 

    2(2-0-4) 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life 

    3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*    
Life and Thai Culture  

    2(1-2-3) 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                   ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                              3 หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multicultural and Peace 

     3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                              3 หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

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

151001031 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 
 

     3(3-0-6) 
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      1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                                3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                           

3 หน่วยกิต 
151001032 

 
 

ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 
หรือ 

   3(3-0-6) 
 
 

 
 151001033 

 
 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิถีไทย วิถีถ่ิน 
Thai and Local Ways 
หรือ 

           
        3 หน่วยกิต 

    3(3-0-6) 
 

 3) คณะวิทยาการจัดการ         3 หน่วยกิต 
 15100104 

 
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Entrepreneurs 
หรือ 

  3(3-0-6) 
 
 

151001035 
 

 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 
Science for Community 
 

         3 หน่วยกิต 
           3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                      84    หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาแกน               ไม่น้อยกว่า                      27    หน่วยกิต 
331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ   

Creativity and Design for Business Development 
              6(3-6-9) 
 

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 
Digital Technologies for Business Administratio 

              6(3-6-9) 
 

331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  
New Venture Creation and Entrepreneurship     

              6(3-6-9) 
 

331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  
Business Forecasting 

              4(2-4-6) 

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ  
Entrepreneurial Finance and Accounting 

      5(3-4-8) 

131201005 กฎหมายธุรกิจ*   
Business Laws 

      3(3-0-6) 

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาสำหรบันักศึกษาที่สำเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                  48  หน่วยกิต 
   1) วิชาเอกบังคับ  33  หน่วยกิต 
331261002 ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาโครงการ 

Practice Human Resource Development for Project 
Development 

6(3-6-9) 

331262003 ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี 
Practice Financial and Accounting Analysis and Decision Making 

6(3-6-9) 

331262004 ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล** 
Practice Digital Organization Management 

6(3-6-9) 

131263014  
 
331263015 
 
331263016 

ปฏิบัติการจัดการสัมมนาและอีเว้นท์** 
Practice Seminar and Event Management 
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์กร** 
Practice Research and Development of Organization Innovation 
ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง** 
Practice Leadership Challenges In the Era of Change 

3(2-2-5) 
 

6(3-6-9) 
 

6(3-6-9) 
 

  2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
331262005 

 
ปฏิบัติการจัดการธุรกิจออนไลน์  
Practice Online Business Management 

6(3-6-9) 

131262006 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก 
Franchise and Retail Business Management 

3(3-0-6) 

331262007 
 

ปฏิบัติการจัดการธุรกิจท้องถิ่นแบบครบวงจร* 
Practice Integrated Local Business Management 

6(3-6-9) 

131291001
  

เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ*     
Economics for Business 

     3(3-0-6) 
 

131241022 หลักการตลาด*     
Principles of Marketing 

     3(3-0-6) 

131261001
  

องค์การและการจัดการสมัยใหม่*    
Organization and Modern Management 

     3(3-0-6) 
 

131202006
  

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ*   
Digital Technology for Works 

     3(2-2-5) 
 

หมายเหตุ  *   หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
              **  หมายถึง รายวิชาทีห่ลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ Online 
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131262008 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดนและธุรกิจระหว่างประเทศ*** 
Border Trade Management and International Business   

3(2-2-5) 

131262009 การจัดการความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร 
Organizational Culture Diversity Management 

3(3-0-6) 

131262010 การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องขององค์การ 
Risk and Organizational Continuity Management 

3(3-0-6) 

131262011 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย 
Analysis and Policy Design Techniques   

3(3-0-6) 

131262012 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารองค์กร 
Creativity and Organizational Communication 

3(3-0-6) 

131262013 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการธุรกิจ*** 
Seminars and Trends of Business Management 

3(2-2-5) 

131263017 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
Tourism and Hospitality Management 

3(3-0-6) 

131264018 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ** 
Automation Office Management 

3(2-2-5) 

 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      9  หน่วยกิต   
131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและสหกิจศึกษาทางการจัดการ 

Preparation for Professional Internship in Management and 
Preparation for Cooperative Education in Management     

  3(3-0-6) 

 และ  
131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 

Cooperative Education in Management   
   6(600) 

   หรือ 
131264021 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ   

Professional Internship in Management 
   5(450) 

131264022 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจจำลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* 
Practice Business Simulation Management Based on Sufficiency 
Economy Philosophy   
 
  

  1(90) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
             **  หมายถึง รายวิชาที่หลักสตูรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
             *** หมายถึง รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้    
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6   หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 
         3.1.4 แผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331261002 ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การพัฒนาโครงการ 

6(3-6-9) 

 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม  18 หน่วยกิต 

 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ                

6(3-6-9) 

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ     6(3-6-9) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม  21 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 4(2-4-6) 
331262003 ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางการเงินและบัญชี 
6(3-6-9) 

รวม  19 หน่วยกิต 

  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ                
6(3-6-9) 

 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม  18 หน่วยกิต 

   

 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331263016 ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุค
การเปลี่ยนแปลง 

6(3-6-9) 

131263014 ปฏิบัติการจัดการสัมมนาและอีเว้นท์ 3(2-2-5) 
 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 

รวม  15 หน่วยกิต 
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  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ               5(3-4-8) 
331263015 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

องค์กร 
6(3-6-9) 

 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 
131264022 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจจำลองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการ) 

1(90) 

รวม 14-15 หน่วยกิต   
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

331262004 ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล 6(3-6-9) 
131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการและสหกิจศึกษา 
3(3-0-6) 

รวม 9 หน่วยกิต   
 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 131264020 สหกิจศึกษา 6(600) 
 หรือ  

 131264021 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการ 

5(450) 

รวม 5-6 หน่วยกิต   
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร             3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื่อสาร ทักษะ

การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพ่ือ
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่า
นิทานพื้นบ้าน  

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 

 

151001002    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                             3(3-0-6)      
                   Thai for Communication              

  ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป ็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข ้อค ิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา
ในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

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 
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151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                     3(3-0-6) 
                Thai for Careers  

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 

 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

                           3(3-0-6) 

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อ่ืน การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
        English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self- introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  
English Usage for Social Network                                  

                   3(3-0-6) 

 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบ
กระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษ  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 
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151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning 
Development 

     2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสารท ั ้งการฟัง พ ูด อ ่าน เข ียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเอง
และผู้อื ่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และ
การแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring and information giving, talking 
on 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 

 
151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

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

 
 การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการฟัง พ ูด อ ่าน และเข ียนภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions of 
English-speaking countries including appropriate social etiquette 
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151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                     2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 
 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                       3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  
        การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์
สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
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 วิชาและคำอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

            3(3-0-6) 

         การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง  ๆ
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและมารยาทในการ
สื่อสาร 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 
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ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking 
and writing 
 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills Development      

3(3-0-6) 

         การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
        Listening and speaking in daily- life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication    

        การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  
       Pin- in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

151001012   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

3(3-0-6)       

        การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
        Melayu usages for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า   
            1) วิชาบังคับ                                                 

 6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต            

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข   

Well-being 
            3(3-0-6)       

        การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การ
อ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
       Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                      3(3-0-6)       
Science in Daily Life 

        พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน  
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา 
       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
151001014
  

ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา    
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ   
Information Technology for Presentation 

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

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
        Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน              
Mathematics in Daily Life 

                   3(3-0-6) 

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

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                  
Information Technology in Daily Life 

            3(3-0-6)       

         ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
         Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
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151001019 การบริหารร่างกาย                                                               1(0-2-1)        
Body Exercise 

        หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกาย
เพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการ
ทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
       Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-
check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 

151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

    กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการ
เป็นผู้นำ 
        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 
 

151001021    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6)      

         ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
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        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 
 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย           
Introduction of Ethics and Wealth  

3(3-0-6)       

        การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู ้อื ่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู ้อ ื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ
การสื่อสาร  
       Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 
 

151001023 ความงดงามแห่งตน   
Beauty of Life     

3(3-0-6)      

         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติของ
มนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และ
ทักษะการใช้ชีวิต 
        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 
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151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง   
Step to the World 

2(1-2-3) 

         การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว การ
นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และ
สำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน 
การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
        Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and public mind 
 

151001025 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

         3(3-0-6) 

         ความหมายของช ีว ิต การดำรงช ีว ิตในส ังคม ปัจจ ุบ ันกับโลกว ิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรมชีวิตที ่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู ้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ  
การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง เพื่อจะได้รูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อันนำไปสู่ความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 
        Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 
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151001026 การพัฒนาตน        
Self-Development                                                                       

2(2-0-4) 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกัน
และการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหาร
ความขัดแย้ง 

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 

 

151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

 
 
 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ  
คีตศิลป์และการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง 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 
 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
Life and Thai Culture                                                                

2(1-2-3) 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
และการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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

 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                             ไม่น้อยกว่า  
      1) วิชาบังคับ                  

       6 หน่วยกิต 
       3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multicultural and Peace 
          3(3-0-6)       

        ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื ่อส่งเสริมสันติภาพ  
มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม พหุวัฒนธรรม การอยู ่ร ่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย 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 ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   
Life Skill for Society 

          3(3-0-6) 

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

151001031 สังคมภิวัตน์  
Socialization    

3(3-0-6) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้าน  
ต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 
 

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ        3 หน่วยกิต 
        1) คณะครุศาสตร์                                                                       3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน   

Teachings of King Rama   
          3(3-0-6)       

       คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสี่เสาหลัก
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        ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                3(3-0-6)       

Thai and Local Ways 
       พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
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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 ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา                                                          น(ท-ป-อ) 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                               3(3-0-6)       

Young Entrepreneurs 
       ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ 
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พ ิ เศษ แนวค ิดและทฤษฎ ีการเป ็นผ ู ้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู ้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธ ุรกิจ  แนวทางการจัดตั ้งธ ุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้  
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม
สำหรับการเป็นผู ้ประกอบการในยุคดิจ ิท ัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
       Background and significance of special economic zone, government and 
private policy; special economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship; seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
and related laws  
หรือ 
 



36 
 

 
 

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                        3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                                         (ท-ป-อ) 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                            3(3-0-6)       

Science for Community   
        ความรู ้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 
        Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า              84   หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า       27    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

Creativity and Design for Business Development 
         6(3-6-9) 

 
         การสร้างแรงบันดาลใจสู ่การเป็นผู ้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ เพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิด เพื่อแก้ไข
ปัญหาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้าใจ ความคาดหวัง ของลูกค้า  
การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
ทดลอง ใช้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ 
       Creation of inspiration to become an entrepreneur; an environmental 
analysis to look for a business opportunity;    analytical thinking skills; critical 
thinking; design thinking process to formulate the issues; brainstorming the 
questions to solve client-centric problems; thinking skills and understanding 
the clients’ expectations; design and creativity to solve problems and 
develop products; producing, product testing, product improvement, and 
practice for business administration 
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331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ 
Digital Technologies for Business Administration 

 6(3-6-9) 

 การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
ในด ้ านการวางแผน การบร ิหารงานและการควบค ุม  การนำเสนอข ้อม ูลใน 
การตัดสินใจธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 
ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ ระบบจัดการรายงานทางธุรกิจ ระบบสนับสนุนการจัดสินใจ 
ทางธุรกิจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการบูรณาการกระบวนการ
ทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล 

Application of package software to enhance the efficiency of business 
operation in terms of planning; management and control; an information 
presentation for creative business decision-making; an information system for 
business management; a business operation system;  a business report 
system; a business decision support system; an office automation system; a 
smart business system; digital business integration 

 

331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  
New Venture Creation and Entrepreneurship 

          6(3-6-9) 

         เทคนิคการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการ การวางแผนการผลิต พยากรณ์  
การผลิต ทำเลที ่ต ั ้ง  การควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า  การตลาดและ 
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การขยายช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน การบริหาร
องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การจัดตั ้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและกฎหมาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
       Techniques for creating new business for entrepreneurs; production 
planning; production forecasting; locations; quality control; value chain 
management; marketing and marketing communications in the digital age; 
expanding the distribution      channels to the current market; management 
in modern business organizations; networking; strategies for creating  
the competitive advantages in business; presentation of business plans;  
the formation of the corporation; business laws and ethics        
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331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ                                                                 4(2-4-6) 
Business Forecasting 

         หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน 
การกำหนดราคา ปัจจัยมหภาคและนโยบายรัฐที่ส่งผลต่อหน่วยงานธุรกิจ การวิเคราะห์
แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต แนวโน้มราคา ความต้องการสินค้าจำนวนคู่แข่งรายใหม่ใน
อนาคตและและวิธีการทางสถิติและการประยุกต์การสร้างแบบจำลองและเทคนิคการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์แนวโน้ม สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
การประเมินผลและการปร ับปร ุงการพยากรณ์ การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
       Principles of economics; a demand and supply analysis; a cost and return 
analysis; pricing; macro factors and governmental policies affecting business 
organizations; an economic trend analysis; price trends, product demands; 
new competitors; statistical methods and application; model building and 
forecasting techniqtechniques; a trend analysis; correlation and regression; a 
time series analysis; evaluation and forecasting improvement; implementation 
of information technology for forecasting and making a business decision 
 

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ       5(3-4-8) 
Entrepreneurial Finance and Accounting 

        แนวคิดการจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น การวิเคราะห์
รายงานทางการเงินและการวางแผนพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหาและบริหารเงินทุน
สำหรับผู้ประกอบการ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางการการเงิน 
การจัดทำงบประมาณเงินสด การจัดทำงบลงทุนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุน การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน (ลูกหนี้/สินค้าคงเหลือ) การจัดหาเงินทุนระยะ
สั้นและระยะยาว การประมาณการงบกระแสเงินสด รวมทั้งภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการบริหารภาษีสำหรับธุรกิจ
และกฏหมายที่เก่ียวข้องกับทางด้านบัญชีและการเงิน 
       Concepts of basic financial and accounting management for 
entrepreneurs; a financial report analysis and financial forecast planning; 
financing and capital management for entrepreneurs; working capital 
management; an analysis of financial break even point; cash budgeting; capital 
budgeting and an analysis of feasibility for investment; liquidity administration 
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(debtors and inventories); short-term and long-term financing; estimation of 
cash flow statement; taxes: personal income taxes, corporate income taxes, 
value-added taxes, specific business taxes, and tax administration for 
business; and law related to accounting and finance 
 

131201005 กฎหมายธุรกิจ                                                                           3(3-0-6) 
Business Laws   

           หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและ
การยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานอง 
จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั ้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 Law and practices with regardto establishment, authority on operation 
and abolishment of ordinary partnership, registered business ordinary 
partnership, limited partnership, limited company, public limited company, 
and others, law of person, justice act, contract as well as general principles 
of specific contract regarding to Civil and Commercial Code such as trade, 
renting, hire- purchasing, employment, guarantee, mortgage, pledge, agency, 
broker, compromising, bill, insurance, and the Act of Promulgating Liability for 
misuse of cheque, the Securities and Exchange Act,  and also the Foreign 
Business Act 
 

131291001   เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ                                                 3(3-0-6) 
Economics for Business 

           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, 
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fiscal policy, international trade, business cycle and the study of economic 
impact 
 

131241022    หลักการตลาด                                                3(3-0-6) 
Principles of Marketing           

           ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ 
เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสมทาง
การตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด 
 Definition and importance of marketing, approaches to marketing, 
marketing management concept, analysis marketing environment, business 
goal, motivation and consumer behavior, market type, marketing mix for 
goods and service business, and marketing ethic 
 

131261001
  

องค์การและการจัดการสมัยใหม่                          3(3-0-6) 
Organization and Modern Management 

           แนวคิด การจัดองค์การ และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองค์การและ
การจัดการความเสี่ยง การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง วิเคราะห์ ตัดสินใจเพื่อการ
จัดการ การเสริมสร้างจริยธรรม ในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts; managing organization, and techniques for modern 
management; implementation of information technology in management; 
increasing organizational efficiency; changing and developing organization 
according to the quality management concept; guidelines for increasing 
productivity in organization, and risk management; applying case studies and 
real events; analyzing; making decision in strengthening ethic management in 
organization, and social responsibility 
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131202006 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ                         3(2-2-5) 
Digital Technology for Works 

           ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม ธุรกรรมการเงิน
ดิจิทัล ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท เคอร์เรนซี การทําธุรกิจดิจิทัลบนสื่อ
สังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล 
 Fundamental knowledge; definition; components; Big Data 
management; Internet of Things; Block Chain; Fintech; digital financial system; 
digital currency or cryptocurrency; digital business through online social 
media; case studies of digital technology related to jobs and applying digital 
technology in jobs of the citizens in digital era 
 

                 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                 48  หน่วยกิต 
                  1) วิชาเอกบังคับ  33  หน่วยกิต 

331261002 ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ 
Practice Human Resource Development for Project 
Development 

6(3-6-9) 

         บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน  
การพัฒนาโครงการ กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ  
วิเคราะห์ความคุ ้มค่าและความจำเป็นในการลงทุนการจัดทำโครงการและกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วง  
การประเมินการพัฒนาทร ัพยากรมนุษย ์เพ ื ่อการพัฒนา  โครงการ ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
        Roles, responsibilities, and patterns of human resource development 
for project development; processes and human resource plans for project 
development; an analysis of valuation and needs for investment; 
formulation of projects and activities for development,   an increase in 
efficiency and effectiveness for developing a successful project; an 
assessment of human resource development for project development; 
problems and guidelines for dealing with human resource development for 
project development with an emphasis on practicality 
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331262003 ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี 
Practice Financial and Accounting Analysis and Decision 
Making 

6(3-6-9) 

        แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื ้นฐานทางบัญชีและองค์ประกอบของงบการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินเครื่องมือในการวิเคราะห์
งบการเง ินและการประเม ินฐานะทางการเง ินจากผลประกอบการของก ิจการ 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่สำคัญการตีความและการอธิบายผลจาก
นำเสนอข้อมูลสำคัญจากงบการเงินการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
ด้านการดำเนินงาน การลงทุนและจัดหาเงินทุนของธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 
       Managing different types of accounting systems by using instant 
programs; an analysis, an interpretation, an explanation from financial 
statements; a significant financial ratio; notes to financial statements; 
business decision making and investment planning with an emphasis on 
practicality 
 

331262004 ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล 
Practice Digital Organization Management 

6(3-6-9) 

 แนวคิดทฤษฎีองค์กร กระบวนการจัดการองค์กรและโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ 
การบูรณาการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  
ในองค์กรตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดการองค์ความรู้การสร้าง
ทัศนคติและความรู้สึกในการมีส่วนร่วมกับองค์กรของบุคลากรภายในองค์กรการจัดการ
ความขัดแย้งภายในองค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้เครือข่ายสื ่อสารทางอินเตอร์เน็ตการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมการร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตการใช้เครือข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที ่ดีขององค์กรตลอดจนโอกาสและอุปสรรคในการใช้เครื ่องมืออัจฉริยะ 
ในการทำงาน โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
       Concepts and theories of organizations; organization management 
process and modern structures of organization; integration of electronic 
tools and modern technologies to support activities in the organization; 
developing the efficiency of administration;  knowledge management; 
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creating the attitudes and sense of participation in organizations; 
management of conflicts in the organization to achieve the goal of efficient 
administration; application of internet networks; creating a network to 
exchange data and support the team; collaboration with organizations 
through information technology and internet; using the internet network to 
communicate the good image of organizations; opportunities and obstacles 
of using smart tools with an emphasis on practicality in the workplace 
 

131263014 ปฏิบัติการจัดการสัมมนาและอีเว้นท์ 
Practice Seminar and Event Management 

3(2-2-5) 

 แนวความคิด ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะการดำเนินงาน  องค์ประกอบของ
ธุรกิจการผลิตกิจกรรมอีเวนท์ และการจัดการประชุมสัมมนา การแก้ไขปัญหา การศึกษา
แนวโน้มและปัจจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในธุรกิจการผลิตกิจกรรมอีเวนท์ได้อย่าง
เหมาะสม การศึกษาดูงานและการออกฝึกปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
       Concepts, types, patterns, steps, nature of operation, elements of 
event business, and seminar management; how to deal with problems; a 
study of trends and factors affecting the growth of event business;  a study 
trip and practice for holding the offline and online special events with an 
emphasis on practicality in the workplace 

 

331263015 
 

ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์กร 
Practice Research and Development of Organization 
Innovation 

  6(3-6-9) 

         ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
องค์กร ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย หลักการพื้นฐานของการ
พัฒนานวัตกรรม ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ปัญหาการดำเนินงานขององค์กร 
การพัฒนางานวิจัยเพื ่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขององค์กร จริยธรรมใน 
การวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาในการ
นำไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
       Knowledge and understanding of research and development of 
organization innovation’s significance; steps of the research process 
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according to research methodologies; basic principles of innovation 
development; problems of innovation development in an organization; 
research ethics; research writing; research and innovation dissemination with 
an emphasis on practicality in the workplace 
 

331263016 ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง 
Practice Leadership Challenges In the Era of Change 

   6(3-6-9) 

         การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพทีมงานเชิงรุก สร้างทีมงานที่
เข้มแข็ง พัฒนาแนวคิดเชิงระบบเพ่ือแก้ปัญหาเชิงซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ
ผู้นำ การยกระดับศักยภาพองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเชิงกลยุท ธ์  
การคิดเชิงนวัตกรรมภาวะผู้นำ  การบริหารความขัดแย้ง จิตวิทยาผู้นำและเทคนิคผู้นำใน
การทำงานเป็นทีมเชิงบริหาร  การเจราจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและ 
การแก้ไขปัญหาองค์กร  การจัดการความเสี่ยงทางการบริหาร การติดตามประเมินผล
และการรายงานความเสี่ยง โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ   
       Creating a transformational leader; active training to develop team’s 
potential; building a strong team; developing the system concepts to solve 
complex problems; creativity; developing the leadership skills; enhancing 
the organization’s potential; change management; strategic concepts; 
innovative leadership; conflict management; leadership psychology and 
leaders’ techniques for teamwork in administration; negotiation; an analysis, 
decision-making, and solving the organizations’ problems; administrative risk 
management; monitoring, evaluating, and reporting the risk with an 
emphasis on practicality in the workplace 
 

             2) วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 

331262005 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจออนไลน์  
Practice Online Business Management 

  6(3-6-9) 

       สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมลูกค้ากับการมองสินค้า
ผ่านโซเซียลมีเดีย กระบวนการในการการคัดเลือกสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจออนไลน์ 
กลยุทธ์และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
การผลิตสื่อและการตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพสินค้า ระบบธุรกรรมออนไลน์ การจัดการส่ง
สินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ การทำ
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ธุรกิจร่วมกับเว็บไซต์อ่ืน การสื่อสารการขายออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ
จัดการธุรกิจออนไลน์ ปัญหาหรืออุปสรรคการขายสินค้าจริง โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
       Online business environment; consumer behavior and purchasing 
products through social media; processes of selecting products and services 
for online business; strategies and skills of online selling; creating and 
managing a website;  promoting a website; media production and video 
editing; shooting the product images; online banking; logistics for online 
business; online customer relationship management; joint venture 
marketing; online selling communication and related laws; online business 
operation; problems and obstacles of selling products with an emphasis on 
practicality 
 

131262006 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก  
Franchise and Retail Business Management 

    3(3-0-6) 

       หลักและพื้นฐานการดำเนินงานธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจค้าปลีก ประเภทของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดตั ้งกิจการ การเลือกสถานที่ตั ้ง การจำแนกประเภทกิจการ 
ลักษณะการดำเนินงาน การกำหนดราคา ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการธุรกิจ 
       Principles of franchise and retail business management; types of 
franchise business; company formation; location selection; classification of 
business types; nature of operation; price setting; brands or trademarks and 
applications of modern technologies to manage business 
 

331262007 
 

ปฏิบัติการจัดการธุรกิจท้องถิ่นแบบครบวงจร 
Practice Integrated Local Business Management 

     6(3-6-9) 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจท้องถิ่น รูปแบบการจัดองค์การธุรกิจและการ
จดทะเบียนธุรกิจกฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
หลักการจัดการธุรกิจท้องถิ่น จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ
ทางการเงินและการบัญชี การจัดการการผลิตและการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การจัดการทางการตลาด การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการธุรกิจท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้
และบูรณาการความรู้เพื่อดำเนินการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น  หรือฝึกทักษะการจัดตั้งธุรกิจ
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ท้องถิ่น การจัดการการดำเนินงาน การจัดการทางการเงินและบัญชี การตลาด และการ
จัดการภายในองค์การธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น  

        Basic knowledge of business and local business; patterns of business 
organization structures; business registration; laws and organizations related 
to the development of business and local products, local business 
management principles, business ethics, and corporate social responsibilities, 
financial and accounting management, production management and 
operations for developing local products, marketing management, 
organization management, human resource management, and application of 
sufficiency economy philosophy to local business management. Focusing on 
learning and integrating knowledge in order to develop local businesses or 
practicing to upskills on the setting up a local business, operations 
management, financial and accounting management, marketing, and 
management within an established business organization  

 

131262008 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดนและธุรกิจระหว่างประเทศ 
Border Trade Management and International Business   

     3(2-2-5) 

        แนวคิดทฤษฎีการค้าหว่างประเทศ รูปแบบและวิธีการในการดำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การส่งออกนำเข้า การค้าต่างตอบแทน วัฒนธรรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ มาตรฐานสากลใน
การผลิตระหว่างประเทศ การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่าย
ระหว่างประเทศ ตลอดจนระเบียบ แนวทางปฏิบัติของการค้าชายแดน รูปแบบการค้า
ชายแดนและข้ามแดน ปัญหาและอุปสรรคของการค้าข้ามชายแดน 

        Concepts and theories of international business; patterns and methods 
of international business implementation; exports and imports; countertrade; 
consumer culture and behaviors in international markets; international 
product and price management; international manufacturing standards; 
international marketing communication; channels for international 
distribution; regulations and practice guidelines of border trade; patterns of 
border trade and cross-border trade; problems and obstacles of cross-border 
trade 
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131262009 การจัดการความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร 
Organizational Culture Diversity Management 

     3(3-0-6) 

       ความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม การบริหารการจัดการวัฒนธรรม การวิเคราะห์การบริหาร
จ ัดการว ัฒนธรรม องค ์การและการจ ัดการสม ัยใหม ่  ว ัฒนธรรมองค ์กรกับ 
การเปลี่ยนแปลง  การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน การบริหารความเปลี่ยนแปลงทาง
ว ัฒนธรรม  การจ ัดการความหลากหลายของว ัฒนธรรมองค ์กร การจ ัดการกับ  
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การควบคุมการดำเนินงานขององค์การ  ผู้นำองค์กรในยุค
การเปลี ่ยนแปลง การบริหารความหลากหลายในองค์กร  การบริหารทีมงานและ
ประสิทธิผลของทีมงาน การบริหารงานยืดหยุ ่นในการ การสร้างความยอมรับทาง
วัฒนธรรมองค์กร การเข้าใจกลุ่มและทีม การจูงใจพนักงาน การสื่อสารทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจทางการจัดการ การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมองค์กร  การนำเสนอการแก้ไขปัญหาในการทำงาน  ความรับผิดชอบทางสังคม
และจริยธรรมทางธุรกิจ  
       Understanding and learning how to deal with cultural diversity; 
understanding cultural changes; culture management; a cultural 
management analysis; organizations and modern management; 
organizational culture and changes; management in the borderless era; 
cultural change management; organizational culture diversity management; 
change and innovation management; organizational control;  organizational 
leaders in the era of change; organizational diversity management; teamwork 
management and effectiveness of teamwork;  flexible working; creating the 
acceptance of organizational culture; understanding the team; motivation 
creation for employees; administration and information technology 
communication; making a management decision; an organizational culture 
management analysis;  problem solving at the workplace; corporate social 
responsibilities and business ethics 
 

131262010 การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องขององค์การ 
Risk and Organizational Continuity Management 

     3(3-0-6) 

        ความหมายและผลกระทบของความเส ี ่ยง หน ้าท ี ่และความร ับผ ิดชอบใน 
การจัดการความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การประเมินและแนวทางการจัดการความ
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เสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง การติดตาม
ประเมินผล การรายงานความเสี ่ยง  และทบทวนความเสี ่ยง แนวคิดการจัดการ  
ความต่อเนื่องขององค์การ บริบทการจัดการความต่อเนื่องขององค์การ การพัฒนาความ
ต่อเนื่องขององค์การ   
       Meaning and risk impacts; functions and responsibilities of risk 
management; types of risks; evaluation and guidelines for risk management; 
risk management process; preparing a risk management plan; monitoring, 
evaluation, reporting, and reviewing the risk;  concepts of organizational 
continuity management; contexts of organizational continuity management; 
development of organizational continuity  
 

131262011 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย 
Analysis and Policy Design Techniques   

     3(3-0-6) 

        แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการของนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษาทั้ง
แบบนโยบายศึกษา และการวิเคราะห์นโยบาย ภายใต้บริบทสังคมยุคดิจิทัล ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคมในกระบวนนโยบายในบริบทโลกและท้องถิ่น ทฤษฎี
แนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์ที ่จำเป็นสำหรับการศึกษานโยบายในบริบทต่างๆ 
ประกอบกรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้ประกอบการ นักบริหาร องค์กรธุรกิจ 
       Concepts, methods, and process of public policy; guidelines for studying 
both public policy studies and policy analysis under the digital context; 
interaction between public and private sectors and the civil society in terms 
of the policy under the global and local contexts; theories and analysis 
techniques needed for studying the policy in different contexts to 
understand the case studies and experiences from entrepreneurs, 
executives, and business organizations  
 

131262012 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารองค์กร 
Creativity and Organizational Communication 

     3(3-0-6) 

        หลักการพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารองค์กร การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารองค์กร หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ใน
งานออกแบบสื่อ รูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร โครงสร้างขององค์กรที่มีผลต่อ
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การสื่อสาร ปัญหาของการสื่อสารในองค์กร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาของการสื่อสารในองค์กร 
       Basic principles of creativity and organizational communication;  
development of creativity for organizational communication; basic principles 
of creativity in media design; patterns of organizational communication; 
structures of organizations affecting communication; problems of 
organizational communication; development of creativity to solve the 
communication problems  
 

131262013 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการธุรกิจ 
Seminars and Trends of Business Management 

      3(2-2-5) 

        การจัดการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใด
เรื ่องหนึ่งที ่มีเป็นประเด็นสำคัญและเฉพาะทางเกี ่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าและ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ ภายใต้สภาวะแวดล้อม
และบริบทต่างๆในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเขตภาคใต้ 
การศึกษาประวัติศาสตร์และเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรณีศึกษาปัจจัยมีผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิตอล การออกแบบการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนำ
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการจัดการธุรกิจต่อไป 
       Seminar; knowledge and opinion exchanges to draw a conclusion of 
significant issues specific to advance technologies and changes in 
technologies affecting the business management    under the national and 
international environments and contexts including main strategies in the 
south; studying history and understanding related problems including the 
case studies; factors affecting business management in digital era; a field trip 
to apply experience and knowledge to work in business management field 
 

131263017 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
Tourism and Hospitality Management 

    3(3-0-6) 

       แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การแสวงหา
โอกาสในการประกอบธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขัน 
ร ูปแบบการจัดตั ้งธ ุรกิจ การจัดหาเง ินทุน การจัดการองค์การ การจัดการตลาด  
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงิน การจัดการความเสี่ยง จริยธรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
       Concepts, meaning and significance of tourism and hospitality business; 
exploiting business opportunity; strategic planning for achieving competitive 
advantages; business forms; financing; organization management; marketing 
management; human resource management; financial management; risk 
management; ethics and corporate social responsibilities of tourism and 
hospitality entrepreneurs 
 

131264018 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 
Automation Office Management 

     3(2-2-5) 

       การใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื ่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ 
เครื่องมือที่ใช้ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ การวางรูปแบบเอกสาร การเก็บและค้นหา
ข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อกับ
ระบบสื่อสารข้อมูลจากภายนอก การประมวลผลเกี่ยวกับเสียง การจัดระบบช่วยบริหาร
และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การพิจารณาตัดสินใจนําระบบสํานักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้
ในการจัดสิ่งแวดล้อมในสํานักงานอัตโนมัติเพ่ือรองรับการขยายระบบใหญ่มากขึ้น 
       Use of computers in office for  automatic administration; automation 
office tools; document templates; document layouts; electronic storage and 
information searching; electronic document sending; external data 
communication; voice processing; managing the administrative support 
systems and personal computers; making a decision of equipping the 
company  with an automation office system to support the system 
expansion 
 

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             9 หน่วยกิต 

131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและสหกิจศึกษา 
ทางการจัดการ 
Preparation for Professional Internship in Management 
and Preparation for Cooperative Education in Management   

       3(3-0-6) 

         หลักการ แนวคิด กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมทั้ง
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานใน
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สถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทางว ิชาการและการฝ ึกปฏิบ ัต ิจร ิงในสถาน
ประกอบการ 
         Principles, concepts, professional internship and cooperative education 
process and related regulations; job application techniques; basic knowledge 
for working in a workplace to develop in accordance with professional 
standards of each field, e.g., personality development, English, information 
technology, communication, human relations, teamwork and a quality 
administration system in a workplace; writing a report; techniques of 
academic presentation; practical working experience in a workplace 
 

131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Cooperative Education in Management 

             6(600) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและ  
                                                   สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Pre-requisite               : 131264019  Preparation for Professional Internship in    
                                                   Management and Preparation for  
                                                   Cooperative Education in Management     

        การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยการปฏิบัติงานและการทำรายงาน
จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง    
      Practical working experience in different workplaces; working and 
writing a report under the supervision of an administrator in each 
organization and an advisor with a minimum of 600 hours or 16 weeks with 
the emphasis on practical working 
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131264021 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ   
Professional Internship in Management 

          5(450) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและ  
                                                   สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Pre-requisite               : 131264019  Preparation for Professional Internship in    
                                                   Management and Preparation for  
                                                   Cooperative Education in Management     

       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ได ้จากการศ ึกษาไปใช ้ ในสถานการณ ์จร ิง  การวางแผน  
การควบคุม การติดตามและการประเมินผลการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      Professional internship in Management in public workplaces, state 
enterprises or private companies under the supervision of a university 
supervisor; applying academic and practical learning to professional 
workplaces; planning; controlling, following up and evaluating professional 
internship 
 

131264022 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจจำลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 1(90) 
Practice Business Simulation Management Based on  
Sufficiency Economy Philosophy 

         

       การฝึกปฏิบัติการการจัดตั้้้งองค์กรธุรกิจหรือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ / วิสหากิจชุมชน  
โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างโมเดลทางธุรกิจ 
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการนำไปสู่การดำเนินธุรกิจจริง โดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ    
      Business organization setting; business administration process; 
business and marketing plans; practice of business organization setting 
under the supervision of each organization’s executive; writing the 
business and marketing plans; proposing the business and marketing plans 
and developing them to become practical use based on sufficiency 
economy philosophy with an emphasis on practicality in the workplace 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2565 2566 2567 2568 2569 
1) นายวัชระ ขาวสังข ์
    อาจารย ์
 

บธ.ด. การจัดการ  
        (การจัดการ   
        ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2560 
 

2549 
2547 

15 15 15 15 15 

2) นางชมพูนุท ศรีพงษ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

สถาบันการศึกษานานาชาติ- 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

 2540 
2536 

12 12 12 12 12 

3) นายภูตรา  อาแล 
    อาจารย ์
 

บธ.ด. การจัดการ  
        (การจัดการ  
        ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (การจัดการ   
        การตลาด) 
บธ.บ. (การบริหาร 
        อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2560 
 
 

2548 
 

2545 

15 15 15 15 15 

4) นายภูริชาติ พรหมเต็ม 
    อาจารย ์
 

บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
2547 
2540 

15 15 15 15 15 

5) นางปิยะดา มณีนิล 
    อาจารย ์
 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ  
        (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2554 
2542 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2565 2566 2567 2568 2569 
1) นายวัชระ ขาวสังข ์
    อาจารย ์
     

บธ.ด. การจัดการ  
        (การจัดการ   
        ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2560 
 

2549 
2547 

15 15 15 15 15 

2) นางชมพูนุท ศรีพงษ์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

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

สถาบันการศึกษานานาชาติ- 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
 

 2540 
2536 

12 12 12 12 12 

3) นายภูตรา  อาแล 
    อาจารย ์
 

บธ.ด. การจัดการ  
        (การจัดการ  
        ทรัพยากรมนุษย์) 
บธ.ม. (การจัดการ   
        การตลาด) 
บธ.บ. (การบริหาร 
        อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2560 
 
 

2548 
 

2545 

15 15 15 15 15 

4) นายภูริชาติ พรหมเต็ม 
    อาจารย ์
 

บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
2547 
2540 

15 15 15 15 15 

5) นางปิยะดา มณีนิล 
    อาจารย ์
 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ  
        (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2554 
2542 

15 15 15 15 15 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
(2) บูรณาการความรู้ที ่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นโดยใช้ทฤษฎี

ทางการบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ดี รวมทั ้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
(4) มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค ์
(5) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
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(6) มีความกล้าในการแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2. ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษาท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดการเรียนการสอนแบบเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปี และทำงานในภาคอุตสาหกรรม 2 ปี  

(2 years in University and 2 years in Industry : 2U2I) เพื ่อบูรณาการการเร ียนการสอนกับ
รายวิชาที่กำหนด เต็มเวลาใน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 3 ให้นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 ให้นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 ให้นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ หน่วยงานภาคเอกชน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 ให้นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ องค์กรตามอาชีพในอนาคตที่นักศึกษา

ต้องการ 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คำอธิบายเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยด้าน  
การจัดการ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการการผลิต หรือ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการและทักษะการวิจัย โดยการเขียนและ
นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจัดเป็นกลุ่มๆ ละ  
5-6 คน หรือตามความเหมาะสมของจำนวนนักศึกษาในห้อง 

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

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
6(4-4-10) 
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 5.5  การเตรียมการ 
1. หลักสูตรกำหนดนักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์กรในภาค

การศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
2. หลักสูตรกำหนดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้กับนักศึกษา 

  3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน
กระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 

  4. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา ติดตามการทำงานของศึกษาและ  
จดบันทึกการให้คำปรึกษา 

  5. นักศึกษานำเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 
          5.6 กระบวนการประเมินผล 

      ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนำเสนองานวิจัย และเข้าสู่
กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
   1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีคุณลักษณะพร้อมทำงาน 
(Work Readiness) จ ิตอาสา 
แ ล ะ พ ร ้ อ ม ล ุ ก จ า ก ค ว า ม
ล้มเหลว 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา เช่น การทำงาน
แบบ WIL, PBL และ TBL 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ให้
นักศึกษาฝังตัวในสถานประกอบการ, 
ศึกษาดูงาน หรือ ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง 
 

1.  ประเม ินจากการสะท ้อนคิด   
( Reflection)  แ ล ะ ก า ร ส ั ง เ ก ต
พฤติกรรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  
2. การประเมินผลจากจำนวนผลงาน
ที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง 
3. การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน 
หรือประเมินจากการทำงานจริง 
4. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการทำ
กิจกรรมกลุ ่ม รวมทั ้งการนำเสนอ
รายงานกลุ ่มในชั ้นเร ียนและการ
แสดงออกถึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว ่ างบ ุคคลภายในกล ุ ่มและ
ระหว่างกลุ่ม 

2. มีบุคลิกภาพของนักจัดการ
องค์กรสมัยใหม่  

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนา 
บุคล ิกภาพของน ักศ ึกษาให ้เป ็นนัก
จัดการองค์กรสมัยใหม่ 
2. จ ัดก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรด ้าน
บุคลิกภาพ 

1. ประเมินจากการสะท้อนคิด     
(Reflection) 
2. การประเมินผลจากผลงาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน 
หรือประเมินจากการทำงานจริง 

3. มีภาวะผู้นำและการทำงาน  
เป็นทีม 

1. สอดแทรกในการสอนรายวิชาโดยให้  
นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการ   
นำเสนอ และการอภิปราย 
2. จัดกิจกรรมเสริมด้านภาวะผู้นำและ  
การทำงานเป็นทีม 

1. การประเมินผลจากการทำงาน   
กลุ่ม และการนำเสนอของนักศึกษา   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
4. การมีวินัยในตนเองและมี
ความรับผิดชอบ 

1. มีการกำหนดกฎ กติกา ที ่จะสร้าง
วินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ  

1 .  ประ เม ิ นจากการส ั ง เกตจาก
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
แ ล ะกา รส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง
สร้างสรรค ์

1. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
3. จ ัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การทำ
ธุรกิจออนไลน์ 

1. การประเมินผลจากจำนวนผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้นำเสนอ ไม่น้อยกว่า 
10 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา 
2. การประเมินผลจากจำนวนธุรกิจ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อนละ 50 ต่อ
ปีการศึกษา 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
4. ม ี จ ิ ตอาสา  หร ื อม ี จ ิ ต ส ำนึ ก
สาธารณะ 
5. มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบ ัติ 
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอย ู ่ ร ่ ว มก ัน ในหม ู ่ คณะ
ตลอดจนการแต่งกาย ตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 
2. เน ้นถ ึ งความสำค ัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอก
เลียนผลงานของผู ้อ ื ่น รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
3. ส่งเสริมให้น ักศึกษาทำงานเพ่ือ
สาธารณะเป ็นกล ุ ่ มจ ัดก ิจกรรม  
ร่วมกับชุมชนองค์กรภายนอก 

1. ประ เม ิ นจากพฤต ิ ก ร รม 
การเข ้าช ั ้นเร ียนและส่งงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2. ประเมินจากความซื ่อส ัตย์  
ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลงานที ่ เป ็นความร ู ้ ความ 
สามารถ ของตนเองโดยไม่แอบ
อ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความซื่อสัตย์
ในการสอบ 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และกา ร ให ้ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ 
ในการทำกิจกรรมต่าง  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4. ปลูกฝั ่งเรื ่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ประเม ินจากพฤต ิกรรมที่
แสดงออกถ ึ งจ ิตอาสาหรือ
จิตสำนึกสาธารณะ เช่น  การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การเปิด-
ปิดสวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ
พัดลม ฯลฯ 
5. ประ เ ม ิ น จ ากก ิ จ ก ร รม / 
โครงการ 
6. ป ร ะ เ ม ิ น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ที่   
แสดงออกถึงความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

 

2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1.  มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.  สามารถวิเคราะห์ความรู ้อย่างเป็น
ระบบ 
3. สามารถนำความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
4. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1. ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี
และเน้นการปฏิบัติตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความร ู ้ด ้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ใน
ชั้นเรียน 
3. ฝ ึกท ักษะการค ิดว ิ เคราะห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี ่ยนแสดง
ความคิดเห ็นในประเด ็นต ่าง ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
4. จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ จ า ก
สถานการณ ์จร ิ ง โดยการ เชิญ

1. ประ เม ิ นผลจากการทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงานและการปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 
3. ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4. ประ เม ิ นจากผลการจั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษา
ดูงาน 
5. ให ้น ักศ ึกษาม ี โอกาสลงมื อ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำโครงการ 
 

           
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1.  วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก
เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 
2.  ม ี ค ว า ม ค ิ ด ร ิ เ ร ิ ่ ม ส ร ้ า ง ส ร รค์   
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได ้
3.  ม ีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเองและ
กำหนด เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
ได ้

1.  ก ร ะ ต ุ ้ น ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า คิ ด
ว ิ เคราะห์  อย ่างเป ็นระบบจาก
สถานการณ ต่าง ๆ หรือการทำ
กรณีศึกษา 
2.  ให้น ักศึกษาฝึกใช้ความคิด   
 สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3.  ให ้น ักศ ึกษาม ี โอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำโครงการ 
 

1 .  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเข ียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 
2. ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์ว ิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 
3. ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. ม ีความเป ็นผ ู ้นำ ผ ู ้ตามและกล้า      
คิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2 .  ม ีความสามารถในการปร ับตั ว     
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน การ
เป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึง
ของตนเอง และสังคมได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส ่งเสร ิมให ้ เก ิดบรรยากาศการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน ้นให ้น ักศ ึกษาม ีปฏ ิส ัมพ ันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

1.  ประเม ินผลงานจากการ    
ทำงานกลุ ่ม การนำเสนองาน 
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
2. การสังเกตพฤติกรรมจาก  
การมีส ่วนร ่วมในการเร ียนรู้  
 ในชั้นเรียน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 
 

3. ความสำคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4 .  ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ม ี โ อ ก า ส ท ำ              
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. ส ังเกตการทำงานร ่วมกัน     
ของนักศึกษาในห้องเร ียนใน    
การร่วมกลุ่ม 
4. ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3. มีท ักษะในการค ิดว ิ เคราะห ์ เชิ ง
คณิตศาสตร์และสถิต ิ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

1. จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้           
ใช ้ การสื ่ อสารทั ้ งการพู ดการ                     
ฟั งการเขียนระหว่างผู ้เรียนกับ          
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2. จัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ที่
ส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนเล ือกและใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3. จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค ้ นคว ้ า ว ิ เคราะห ์ ข ้ อม ู ลแล ะ 
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. ประเมินจากการนำเสนอ    
ความคิด การรายงาน 
2. ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์      
ข ้ อม ูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 
 

          
    2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
           2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่
ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2. มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางว ิชาการหรือ
วิชาชีพ 

1. กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาว ิทยาล ัย น ักศึกษาต้องมี

1. มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู ้เรียนประเมินตนเอง กลุ่ม
เพื ่อน อาจารย์ และใช้ว ิธ ีการ
ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ ่ม แบบประเมินตนเอง และ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3. การแสดงออกถึงความมีนิสัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
4. สามารถตัดสินใจจัดการแก้ป ัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
 

ความร ั บผ ิ ดชอบต ่ อตน เ อ ง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีจิตอาสา 
2. อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก     
เรื ่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา 
3. ม ีการจ ัดก ิ จกรรมสำหรับ 
พัฒนาการเรียนรู ้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. รู ้ทันวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลง และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
2. มีความรู ้ในกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข ้อบ ั งค ับ รวมท ั ้ งกำหนดทาง
ว ิชาการ ซ ึ ่งม ีการเปลี ่ยนแปลงตาม
สถานการณ ์
3. มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขว้าง
และเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ
ทฤษฎีใน ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
4. มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยให้ผู ้เร ียนมีการเรียนรู ้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณา
การความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
ตามหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ
ในเนื ้อหาที ่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที ่หลากหลายทั ้ งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย การ
ค้นคว ้า กรณีศ ึกษา ตลอดจน
นำเสนอประเด็นที ่ผู ้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1. การทดสอบย่อย  
2. ท ด ส อบ ก ล า ง ภ า ค เ ร ี ย น  
ปลายภาคเรียน 
3. ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาค้นคว้า  
4. ประเม ินจากการนำเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ้ น ห า
ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูล สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที ่ได้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขได ้อย ่าง
สร ้างสรรค์โดย คำนึงถ ึงความร ู ้ทาง
ทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตาม มาจาก
การตัดสินใจนั้น 
3. สามารถประย ุกต ์หร ือบ ูรณาการ
ความรู ้ก ับศาสตร์อื ่นเพื ่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ  และวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ท ักษะการค ิดและการแก ้ ไข
ปัญหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการ
สอนท ี ่หลากหลาย เช ่น การ
อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา  
การจัดทำโครงการและการใช้
เกมส์ เป็นต้น 
 
 
 

1. การสอบว ัดความสามารถ 
ในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 
2. การประ เม ิ นจ ากผลงาน 
ที ่ เก ิดจากการใช ้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
ว ิ จ า รณ ์  เ ช ่ น  ร า ย ง านก า ร 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
3. การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา 

 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
แก ้ป ัญหา ได ้ อย ่ า ง เหมาะสมกับ
ศักยภาพตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส ั ง คม  ส าม า รถปร ั บ ต ั ว เ ข ้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 

1. มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 
2. อภิปรายกลุ่ม 
3. สอนแบบบรรยาย หรือ
บรรยายกึ่งอภิปราย 
4. การสอนแบบกลุ่มย่อยแบบ 
tutorial หรือแบบอ่ืน ๆ  
5. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
6. การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการ
นำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และการแสดงออกถึงทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
7. การมอบหมายงานให้ไป
ศึกษา/ฝึกปฏิบัติตนเองแล้วให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
8. การสอนโดยแสดงบทบาท
สมมติ 
9. การสอนแบบสัมมนา 

 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการ ค้นคว้า และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2. สามารถใช้เครื ่องมือ สืบค้นข้อมูล 
และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้
ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึง
ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นทางออนไลน์ 
4. สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิต
ทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5. สามารถใช้เครื ่องมือที ่หลากหลาย 
ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสารใน
การติดต่อ สื ่อสารระดับบุคคล 
กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์
สถานการณ์ทั ้งสถานการณ์จริง
แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ ์ จ ำ ล อ ง 
และนำ เสนอกา รแก ้ ป ั ญห า 
ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม  ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
หลากหลายสถานการณ์ 

 
 

1. ประเม ินผลตามก ิจกรรม 
การเรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน
แบบทดสอบท ี ่ สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
  3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ ่งของ

ตนเองและสังคมได้ 
3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูล  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

   2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง      
      ปัญญา 

4. ด้านทักษะการ
มีปฏิสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
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 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
                ภาษาไทย              

             
 

    

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
     พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

 
⚫ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

   2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง      
      ปัญญา 

4. ด้านทักษะการ
มีปฏิสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
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 

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร      
                ภาษาอังกฤษ 

                  

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                   

 
⚫ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

67 



68 
 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชk 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

   2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง      
      ปัญญา 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001019 การบริหารร่างกาย                   
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
151001022 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
151001023 ความงดงามแห่งตน                   
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
151001025 ความจริงของชีวิต                   
151001026 การพัฒนาตน                   
151001027 สุนทรียภาพของชีวิต                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
151001031 สังคมภิวัตน์                   
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน                   
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
    (2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
    (3) การแสดงออกถึงความมีนิสัย ซื ่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 
    (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
   3.2.2 ด้านความรู้ 
    (1)  รู ้ทันวิทยาการที ่เปลี ่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ใน
สาขาวิชา 
    (2)  มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดทาง
วิชาการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
    (3)  มีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก  
รู้หลักการและทฤษฎีในความรู้ที่เก่ียวข้อง 
    (4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ 
   3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูล สารสนเทศแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
    (3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื ่นเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1)  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    (2) มีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพตนเองกับบริบทของกลุ่ม 
    (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
   3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการค้นคว้า และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 (2)  สามารถใช้เครื ่องมือ สืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัด
ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 (3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการ
เข้าถึงข้อมูลแบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 

 (4)  สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 (5)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

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 

  ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

331201001 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบเพื่อการพัฒนาธรุกิจ     ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  
331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 
331202003 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
331202004 การพยากรณ์ทางธุรกิจ  ⚫  ⚫ ⚫  

⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
331203005 การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ  ⚫  ⚫ ⚫  

⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  
131201005 กฏหมายธุรกิจ   ⚫   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  

131291001 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ    
⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 

131241022 หลักการตลาด  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   

131261001 องค์การและการจัดการสมยัใหม ่  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   

131202006 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 

 
 
 

 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

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 

  ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

331261002 ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ 
331262003 ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี                     

331262004 ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ 
331262005 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจออนไลน์      ⚫    ⚫        ⚫  

131262006 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีก ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 
331262007 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจท้องถิ่นแบบครบวงจร                    
131262008 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดนและธุรกิจระหว่างประเทศ     ⚫  ⚫             
131262009 การจัดการความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร       ⚫    ⚫ ⚫        
131262010 การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องขององค์การ                    

131262011 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย                    
131262012 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารองค์กร    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  
131262013 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการจัดการธุรกิจ  ⚫    ⚫     ⚫   ⚫  ⚫    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ1 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 

131263014 ปฏิบัติการจัดการสัมมนาและอีเว้นท์ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    

331263015 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์กร  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   
331263016 ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง     ⚫     ⚫   ⚫         ⚫ ⚫  
131263017 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫      ⚫      
131264018 การจัดการสำนักงานอัตโนมัต ิ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      
131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและ 
                เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ ⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

   
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

 
⚫ 

131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
131264021 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  ⚫  ⚫   ⚫     ⚫       ⚫ ⚫  ⚫   
131264022 ปฏิบัติการจัดการธรุกิจจำลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
                พอเพียง  ⚫ ⚫ 

     
⚫ ⚫ 

    
⚫ ⚫ 

   
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

  

                                                              
⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา  
     การทวนสอบเป็นการดำเนินการหาหลักฐานเพื ่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 

ต่าง ๆที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาที ่ย ังไม่สำเร็จ
การศึกษาดำเนินการดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
        ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

2.1.1.1 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมิน
ผู้สอน ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 

2.1.1.2 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.1.1.3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และ
ข้อสอบ 

2.1.1.4 จัดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
        ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินการบวนการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจากหัวข้อดังนี้ 

                   (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                              (2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
                              (3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
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2.1.2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการ
และเครื ่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามที ่คณะกรรมการกลางให้ 
ความเห็นชอบ 
                   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
               การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้หลังจากนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาเป็นการติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื ่องและนำผลมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการด้วยวิธีหนึ่งดังนี้ 
               2.2.1 สำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่น
ที่สำเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และ
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
           2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผู ้ใช ้บ ัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่ง
แบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที ่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที ่5 มีคุณสมบัติดังนี้  
 1. มีความประพฤติดี 
 2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี
การเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 4. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคกการศึกษาปกติ สำหรับ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มหลักสูตร
ปริญญาตรี (5ปี) สำหรับการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี 
(ไม่น้อยกว่า 6ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา 
และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 5. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา (5ปี) 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
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 6. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  
มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  ส่งเสริมการทำวิจัยในชั ้นเรียนโดยขอทุนจากคณะวิทยาการจัดการหรือ
มหาวิทยาลัย 

2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
 2.2.7  ส่งเสริมการทำสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 5 
คน ต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปนี ้คือ มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา มคอ.7 และนำ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่ตาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์  
การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของ
ตลาดงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และ
แจ้งผลการสำรวจกับคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 (จากระดับ5) 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการ

คัดเลือกจากผลคะแนนสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มีระบบและกลไก เพื ่อนำไปสู ่การ

ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้

คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสำเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

             3.3.1 การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา  
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การดำเนินเป็นไปตามระบบและ

กลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
                 3.3.2 การดูแลนักศึกษา  

         อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางในการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

             3.3.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ 

นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กำหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบ
เพ่ือขอคำปรึกษาได้ 

  3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการ

หลักสูตรเพื่อนำเข้าสู่การประชุมกรรมการการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
       4.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาจะประชุมรวมกับอาจารย์ผู้สอนเป็น
ประจำทุกปีเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับ
การสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 
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        4.2 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 หลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตและการสำรวจ
ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย 
     5.2 การเรียนการสอน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกำหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาโดยจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามรถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน 
      5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
           6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
                6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ำปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความ
พร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปี หลังจากการ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

        มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาการจัดการทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษษ 

 6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
             หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการการบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือ
ตำราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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 6.3.1 สถานที่ 
ลำดับที่ อาคารสถานที่ จำนวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 
ความจุ 100 คน 

3 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 
ความจุ 50 คน 

10 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3      
ความจุ 55 คน  

7 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 100 คน 

6 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector  

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 55 คน 

12 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ โทรทัศน์ 

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

 

 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่ 

1 คอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการ 123  เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 20  เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 5  เครื่อง 

 

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th 
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เอกสารและตำรา 
1) หนังสือ  

1.1) ภาษาไทย           จำนวน  5,081   ชื่อเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ       จำนวน         240    ชื่อเรือง 
1.3) รายงานการวิจัย   จำนวน      263   ชื่อเรื่อง 

รวม             จำนวน     16,368   เล่ม  
2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

2.1) ภาษาไทย      จำนวน  40  ชื่อเรื่อง     400  เล่ม 
2.2) ภาษาอังกฤษ   จำนวน    6  ชื่อเรื่อง      60   เล่ม 
  รวม      จำนวน          460  เล่ม 

3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
3.1) ภาษาไทย      จำนวน    7  ชื่อเรื่อง    5,040 เล่ม 
3.2) ภาษาอังกฤษ    จำนวน    1  ชื่อเรื่อง    720   เล่ม 
  รวม      จำนวน                 5,760 เล่ม 
 

6.3.4 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
                 ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื ่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ

ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป ็นฐานข้อม ูลที ่รวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) e-Book เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล ็กทรอนิกส์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล    ปี 
1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database)  
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
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(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา  
 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ 
ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที ่ม ีเน ื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพื ่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั ้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั ้งนี ้ย ังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
        2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจ ัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  ว ิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มี

อยู่ 
จำนวนที่

ต้องการเพิ่มใน
อนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย บรรจุ 55 คน 7 ห้อง 3 ห้อง  
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บรรจุ 50 

คน 
3 ห้อง 2 ห้อง  

 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
     บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทำ

หน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านตำราและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

    หลักสูตรประเมิน ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านตำราและสื่อต่าง ๆ ที่จัดไว้ โดยการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 

6.6 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษาธุรกิจ 
 องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี  

1 
ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

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

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1/5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
       กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่
ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการดังนี้ 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 ครั้ง คือ
ก่อนการสอบระหว่างภาคเรียนและก่อนการสอบปลายภาคการเรียน 

1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ
สอนของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้ายและบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
       การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู ้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
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4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 

(1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
(มคอ.7) 

(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้  

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1. ชือ่หลักสูตร 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

1. ชือ่หลักสูตร 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

คงเดิม 

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

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

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ผู้นำดี สู้งาน วินัยเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม นำความคิด
สร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตนักจัดการองค์กร ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นสู่สากล ตลอดจนเท่าทันและ
พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์กร
ที่เกิดขึ้น 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    1. มีความรู้ด้านการจัดการ และสามารถนำไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ตลอดจนนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
    3. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
    4. มีบุคลิกภาพของการเป็นนักบริหาร 
    5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสาน
ให้การจัดการองค์การมีความทันสมัย 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    1. มีความรู้ด้านการจัดการ และทักษะการเป็นนักจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ท ี ่หนุนเสร ิมภาคธ ุรกิจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ตลอดจนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
   2. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
   3. เป็นนักจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ความคิด
ริเริ ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู ้ และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
   4. มีบุคลิกภาพของการเป็นนักจัดการ 
   5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

ปรับปรุง 
ข้อ 5 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ลดจำนวน
หน่วยกิต 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 7. โครงสร้างหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 

ปรับลด
หน่วยกิต
หมวด
วิชา

เฉพาะ 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิถแีห่งชวีิต ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์คณะ ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกวา่ 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 
เฉพาะด้านบังคับ  36 หน่วยกิต เฉพาะวิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
เฉพาะด้านเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต เฉพาะวิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานวชิาชพีและวิชาชพี  9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชพี 
 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
8. รายวิชา 8. รายวิชา  

ปรับปรุง
ดังน้ี 

1. 
รายวิชา 
2. รหัส
วิชา  
3. จำนวน 
หน่วยกิต 
4. จำนวน
ชั่วโมง
เรียนเป็น       
ภาค 
ทฤษฎ ี

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

บังคับเรยีน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต บังคับเรยีน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2(1-2-3) 151001001   ภาษา ความคิด และการสื่อสาร       3(3-0-6) 
2100102 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขยีน 2(1-2-3) 151001002  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3) 151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชพี      3(3-0-6) 

2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร  2(1-2-3) 151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                     3(3-0-6) 
2100108 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
2(1-2-3) 151001006  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์         3(3-0-6) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1  2(1-2-3) 151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชพี 2(1-2-3) 151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1         2(1-2-3) 
   151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2         2(1-2-3) 
   151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสือ่           3(3-0-6) 

  หมายเหตุ  *หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ 
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ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  2(2-0-4) 151001004 พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

ภาษาไทย     
3(3-0-6)                

2100105 การพัฒนาทกัษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 151001010 การพัฒนาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)                

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน  

2(1-2-3) 151001011 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร            3(3-0-6)                

2100109 ภาษามลายพูื้นฐาน 2(1-2-3) 151001012 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร         3(3-0-6)                
2100110 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร  2(1-2-3)    
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3)    
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 2(1-2-3)    

กลุ่มวิชามนษุยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิถแีห่งชวีิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสขุ 2(1-2-3) บังคับเรยีน  3 หน่วยกิต 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                  3(3-0-6)                
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2(1-2-3) 151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)                
2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

นำเสนอ                
3(3-0-6)   

2100120 สุนทรียภาพเพิอ่ชีวิต 2(1-2-3) 151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6)   

   151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6)   

   151001019 การบริหารร่างกาย 1(0-2-1) 

   151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 2(1-2-3) 

   151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ท้องถิ่น          

3(3-0-6)   

   151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ชอ่งทางรวย     3(3-0-6)   

   151001023 ความงดงามแห่งตน            3(3-0-6)   

   151001024 ก้าวสูโ่ลกกวา้ง   2(1-2-3)   

   151001025 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6)   

   151001026 การพัฒนาตน                    2(2-0-4) 

   151001027 สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต           3(3-0-6)   

 
 

  151001028 ชีวิตและวฒันธรรมไทย        2(1-2-3) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) บังคับเรยีน  3 หน่วยกิต  
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)      
2150102 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) เลือกเรยีน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2150102 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) 151001030 ทักษะชีวิตเพือ่สังคม           3(3-0-6)  
2150102 ชีวิตและวฒันธรรมไทย 2(1-2-3) 151001031 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต  

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) คณะครศุาสตร์    3 หน่วยกิต 
4100102 วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจำวัน  
2(1-2-3) หรือ   

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

 3 หน่วยกิต 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 2(1-2-3) 151001033 วิถีไทย วิถถีิ่น 3(3-0-6) 
   หรือ    
   คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต  
   151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์ 3(3-0-6)  
   หรือ    
   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการเกษตร 
 3 หน่วยกิต  

   151001035 วิทยาศาสตร์เพือ่ทอ้งถิ่นทาง
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6)  

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
 

ปรับลด
หน่วยกิต

และ
เปล่ียน 
เป็นชุด
วิชา 

 
 
 
 

กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 27 หน่วยกิต 
3120201 
3120302 

กฎหมายธุรกิจ 
สถิติธุรกิจ 

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

131201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

  6(3-6-9) 
 

3122101 
3123101 

การบัญชขีั้นต้น 1 
ภาษีอากรธุรกิจ 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

331202002 
331202003 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การบริหารธุรกิจ 
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น 

   6(3-6-9) 
 6(3-6-9) 

3123302 
3124101 

การเงินธุรกิจ 
หลักการตลาด 

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

 
331202004 

ผู้ประกอบการ 
การพยากรณ์ทางธุรกิจ               

  
 4(2-4-6) 

3126101 
3126202 

หลักการบริหารธุรกิจ 
การจัดการการดำเนินงาน 

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

331203005 การเงินและบัญชีสำหรับ
ผู้ประกอบการ   

 5(3-4-8) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)    
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)    
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3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่อ

งานธุรกิจ 
3(2-2-5)     

 
 
 
ปรับเป็น
ชุดวิชา 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่นอ้ยกว่า 51 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ                                         36 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                                         33 หน่วยกิต 
3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 331261002 ปฏิบัตกิารพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

การพัฒนาโครงการ 
6(3-6-9) 

3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

3(3-0-6) 331262003 ปฏิบัตกิารวิเคราะหแ์ละตัดสินใจ
ทางการเงินและบัญช ี

6(3-6-9) 

3126206 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) 331262004 ปฏิบัตกิารจัดการองค์กรดิจิทัล 6(3-6-9) 

3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารธุรกิจ 

3(2-2-5) 131263014 ปฏิบัตกิารจัดการสัมมนาและอีเว้นท ์ 3(2-2-5)  

3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 331263015 ปฏิบัตกิารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
องค์กร 

6(3-6-9) 

3126209 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 331263016 ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำใน 
ยุคการเปลี่ยนแปลง 

6(3-6-9) 

3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3(2-2-5)    

3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6)    
3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)    
3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)    
3126320 การจัดการเชิงกลยทุธ ์ 3(3-0-6)    
3156435 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5)    
วิชาเอกเลอืก                            ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต วิชาเอกเลอืก                            ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต ปรับปรุง 
3122320 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 331262005 ปฏิบัตกิารจัดการธุรกิจออนไลน์ 6(3-6-9)  
3123212 การเงินอิสลาม 3(3-0-6) 131262006 การจัดการธุรกิจแฟรนไชสแ์ละค้า

ปลีก 
3(3-0-6) 

3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 331262007 ปฏิบัตกิารจัดการธุรกิจทอ้งถิ่นแบบ
ครบวงจร 

6(3-6-9) 

3126211 พฤตกิรรมองค์การ 3(3-0-6) 131262008 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดนและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

3(2-2-5) 

3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 131262009 การจัดการความหลากหลายของ
วัฒนธรรมองค์กร  

  3(3-0-6) 

3126214 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ 

3(2-2-5) 131262010 การจัดการความเสี่ยงและความ
ต่อเนื่องขององค์การ 

3(3-0-6)  
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3126321 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

 
131262011 เทคนิคการวิเคราะหแ์ละการ

ออกแบบนโยบาย 
3(3-0-6)  

3126322 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 131262012 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
องค์กร 

3(3-0-6)  

3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม 3(3-0-6) 131262013 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการ
จัดการธุรกิจ 

3(2-2-5)  

3126326 การฝกึอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6) 131263017 การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยวและธุรกจิ
บริการ 

3(3-0-6)  

3126328 
3126329 

เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

131264018 การจัดการสำนักงานอัตโนมัต ิ
 

3(2-2-5)  

3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5)     
3132206 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ  3(2-2-5)     
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ       ไม่นอ้ยกว่า  9 หน่วยกิต วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต ปรับ 

ชื่อวิชา

และ

หน่วยกิต 

3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและ
เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ 

2(270ชม.) 131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการ

จัดการและเตรียมสหกิจศึกษา

ทางการจัดการ 

3(3-0-6) 

3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600ชม.) 131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(600) 

 หรือ   หรือ  

3126335 ธุรกิจจำลอง 3(2-2-5) 131264021 การฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

การจัดการ  

5(450) 

3126434 การฝกึประสบการณ์วิชาชพีการจัดการ  3(270ชม.) 131264022 ปฏิบัตกิารจัดการธุรกิจจำลอง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1(90)  

 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                 ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกิต  

     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
ไม่ซ้ำกับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชาน้ี 

     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย

ไม่ซ้ำกับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่

กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

ของสาขาวิชาน้ี 
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9. คำอธิบายรายวิชา 9. คำอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
วิชาบังคับเรยีน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต วิชาบังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 151001002     ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                                    3(3-0-6)      คำอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย

คงเดิม
เพิ่มเติม

คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
และปรับ
เพิ่มหน่วย

กิต 
 

 Thai for Communication   Thai for Communication  
        ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
        Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 

        ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
        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 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียนภาษาไทย  

3(3-0-6) ปรับจาก
วิชาบังคับ
เป็นวิชา

เลือก และ
คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

 Speaking and Writing Skills  
Development 

 Developments of Thai Speaking and 
Writing Skills 

        หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูด
และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครง
เรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 

        การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียน
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า 
ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วยการพูด
และการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและมารยาทในการ
สื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
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        Rules and development of reading and writing in order to speak 
and write effectively, practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and 
article writing with the emphasis on standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing 
 

        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 

 

2100104 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและ
พัฒนาการเรยีนรู ้

2(1-2-3) 151001007 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและ
พัฒนาการเรยีนรู ้

2(1-2-3) 1. รหัส
วิชา 
2. คำ 
อธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม

คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

 English for Communication and  
Learning Development 

 English for Communication and  
Learning Development 

        พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย 
การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื ่น การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        Developmentof English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave- taking, self- introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for communicative 
development 

        พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกลา่วทักทาย 
การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
และการแสดงความค ิดเห ็น  พ ัฒนาท ักษะการใช ้ เคร ื ่องมือ 
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 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 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2(1-2-3) 151001012 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6)       ปรับจาก
วิชา

บังคับป็น
วิชาเลอืก 
และปรับ 

 Melayu for Communication   Melayu for Communication  
        การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนา
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ 
การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

        การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ 
ไวยากรณ์ข ั ้นพ ื ้นฐานการทักทายและการสนทนาเบื ้องต ้นใน
ชีวิตประจำวัน 
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Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 

        Melayu usages for communication in daily 
life, vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and 
basic daily-life conversation 

 

คำอธิบาย
รายวิชา 

ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและ
พัฒนาการเรยีนรู ้

2(1-2-3) ไม่มี 
 

ปรับออก 

   Melayu for Communication and Learning 
Development 

     พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่าน
ออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ     การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
     Development of Melayu in listening, speaking, reading 
and writing skills in daily life , practice of reading aloud in 
Melayu correctly; practice of Melayu conversations in 
different situations ; self- introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information nationally 
and internationally as well as  practice of simple sentence 
writing 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  2(1-2-3) 151001008 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2(1-2-3) ปรับรหัส

วิชา  English for Communication 1   English for Communication1  
     การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื ่อสารในชีว ิตประจำวัน ถ ้อยคำและสำนวนพื ้นฐานที ่ ใช ้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
     Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and 
traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English-speaking countries including appropriate social 
etiquette 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ปรับดังน้ี 

1. รหัส
วิชา 

2.หน่วยกิต 

 Thai for Careers   Thai for Careers   
     การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจน
การนำเสนอข้อม ูล การให ้ความร ู ้  การว ิ เคราะห์ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
     Practicing and developing Thai language used in 
listening, speaking, reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance with the rules; 
both for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be 
able to use in various situations which is beneficial to the 
career and daily life 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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

ไม่มี 151001001 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร             3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด

และการสื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การ
สรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่า
นิทานพื้นบ้าน  

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 

 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                          3(3-0-6) 

              English for Fun 
         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบ
เสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำ
ตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
        English usage for daily communication, English 
sound systems, vocabularies and greeting expressions, 
self-introduction and introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 151001006   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์     3(3-0-6) 
              English Usage for Social Network   
         การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ 
การต ั ้ งและการตอบกระท ู ้ เป ็นภาษาอ ังกฤษ  การสนทนา
ภาษาอังกฤษออนไลน์  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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                3(3-0-6) 
             Technology and Media Literacy  
        การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู ้เท่าทันสื ่อ การรู ้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์ส่ือ การใช้เคร่ืองมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิต
สื ่อ  การใช้ส ื ่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
จริยธรรมทางเทคโนโลยี   
        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 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  2(2-0-4) ไม่มี ปรับออก 

  Principles of Reading and Writing Thai Words 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคำไทย  ศึกษา

ปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

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

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอา่น
ภาษาองักฤษ 

2(1-2-3)  ไม่มี  ปรับออก 
 

   Development of speaking and  
  reading skills in English 

  

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองาน
หน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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

 

2100106 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
การเขยีน  

2(1-2-3)  ไม่มี  ปรับออก 
 

 English for Reading and Writing  
Development 

  

        พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความ
งานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ทั ้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

  



102 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Effective development of reading comprehension in 

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

 

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

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษา
มลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 151001011 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6)      คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
คงเดิม
เพิ่มเติม

คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
 

        การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำ
แบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

        การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ 
ไวยากรณ์ ข ั ้นพื ้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื ้องต้นใน
ชีวิตประจำวัน  
        Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3)  ไม่มี  ปรับออก 
  Basic Arabic     

       อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยคพื้นฐาน ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจำวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้
       Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able to apply in 
communicating with native speakers 
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2100116   ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2        2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
        การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การฝ ึกท ักษะการค ิดว ิ เคราะห ์แก ้ป ัญหาและต ัดส ินใจใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
        Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing English through real situations in 
related careers; practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily life and future 
career  

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 151001010  การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
               English Communication Skills  
               Development       
        การฟ ังและพ ูดโต ้ตอบในสถานการณ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
ชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่
มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
        Listening and speaking in daily-life situations, short 
message reading and writing, non-complicated sentence 
reading and writing 

วิชาใหม่ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์                   ไม่นอ้ยกว่า  6     หนว่ยกติ  
 วิชาบังคับ                                                  
2100112   วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
               Happiness Study 
        ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมอง
โลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู ้อื ่น และสรรพสิ่งทั ้งปวง การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนำหลักคำสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
        Definition and scope of physical and mental 
happiness, being optimistic , self -appreciated and also 
other surroundings,  multicultural adjustment, emotional 
quotient for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 151001016   อยู่ดี กินดี มีสุข                               3(3-0-6) 

                 Well-being              
        การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบ
จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและ
คุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ 
ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
        Science and technology use in daily life, effects of 
using science and technology on environment, foods and 
nutrition, dietetics, nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, consumer 
protection laws, promoting physical and mental health 

วิชาใหม่ 

2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) ไม่มี ปรับออก 
 Aesthetics Approach  

        ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เ สียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
        Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 

 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) ไม่มี ปรับออก 
   Information for Life Long Learning 

        ความหมาย บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า 
ด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
        Meanings, roles, and importance of information for life- long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results by 
using standard forms and steps 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 151001025   ความจรงิของชีวติ                            3(3-0-6) 

                Truth of Life         
       ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง เพื ่อจะได้รู จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ   อันนำไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
        Meaning of life, living in today society with science 
and information technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, life and 
society, moral and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life 
and society 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
มนุษย 

ศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
วิถีแห่ง

ชีวิต วิชา
เลือก 

 Truth of Life  
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลก

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู
จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที ่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม 
 Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful life and society 

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 151001026    การพัฒนาตน                        2(2-0-4) 
              Self-Development                                                                         
        หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของ
มนุษย์ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องก ันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
        Principles, elements, as well as factors of human 
behavior, emergence process and self- development, 
emotional intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 
 
 
 
 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
มนุษย 

ศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
วิถีแห่ง

ชีวิต วิชา
เลือก 

 Self Development  
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรม

ของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as factors of human 
behavior, emergence process and self-  development, 
emotional intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics for Life 
2(1-2-3) 151001027   สุนทรยีภาพเพ่ือชวีิต                     3(3-0-6) 

              Aesthetics for Life  
        ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความ
งาม ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น 
การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคย
และนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
        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 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
มนุษย 

ศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
วิถีแห่ง

ชีวิต วิชา
เลือก 

ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิ งความค ิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู ่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, 
classifying differences in science of beauty, importance and 
backgrounds of visual, hearing and movement perception 
towards visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

ไม่มี 151001016    อยู่ดี กินดี มีสุข                                                3(3-0-6)       
                 Well-being             
        การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  
        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 

วิชาใหม่ 

 
ไม่มี 

วิชาเลือก                                            ไม่น้อยกว่า                3 หน่วยกิต
151001014    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ               3(3-0-6)       
                 Information Technology for Presentation  
         ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
        Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 151001019   การบริหารร่างกาย                               1(0-2-1)        

                Body Exercise 
         หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบ้ืองต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น
ของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกาย
และการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
        Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 151001021   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                 3(3-0-6)      
                King’s Philosophy for Local Development 
        ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความ
กินดีอยู ่ดีของประชาชน การพัฒนาที ่ยั ่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น  
        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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 151001022   ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                                  3(3-0-6)          
                Introduction of Ethics and Wealth  
        การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่น
ได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหาร
จัดการและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน 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 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 151001023   ความงดงามแห่งตน                                           3(3-0-6)      

                Beauty of Life       
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบ้ืองต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ทำงานกลุ่มและทำงานทีม  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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 151001024   ก้าวสู่โลกกว้าง                                                  2(1-2-3) 
               Step to the World  
        การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม
ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับ
และการปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยา
มารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการ
นำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม 
และการมี      จิตสาธารณะ 
        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 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต  

ไม่มี 151001029    พหุวัฒนธรรมกับสันตภิาพ         3(3-0-6)       
               Multicultural and Peace           
        ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการ
ในการสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
ความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม พหุวัฒนธรรม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย 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 

วิชาใหม่ 

ไม่มี วิชาเลือก                                                 3     หน่วยกิต 
151001030   ทักษะชีวติเพ่ือสังคม                        3(3-0-6)      
    Life Skill for Society  
        ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ 
การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การ
สื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้าง
คุณค่าในตนเองและการพัฒนา   จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
        Holistic problem-solving skills, creative thinking, 
adaptation in the 2 1 st century, multicultural 
understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and 
public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
 
 
 

 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2150101 สังคมภิวัตน์                2(2-0-4) 
 Socialization  

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

151001031   สังคมภวิัตน ์                                3(3-0-6) 
               Socialization  
        ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
สังคม 
ศาสตร์
เป็นกลุ่ม

วิชา
พลเมือง
โลก วิชา

เลือก 
 

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

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื ่อนำไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เก ี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

Analysis of multi- cultural diversity leading to natural 
resources management and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate 
technology for living in local community   
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                2(2-0-4) 
 Life Skills and Public Mind 
        ความหมายและความสำค ัญของท ักษะช ีว ิต รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะชีวิต โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันต ิ
Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision  

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
making, creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; emphasis on 
public mindedness and public consciousness in order to 
be peaceful coexistence 

  

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต                2(1-2-3) 
 Skills for Life  
        ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดำเนินชีวิตใน
สังคมสมัยใหม่เกี ่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื ่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
        Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress relief 

ไม่มี ปรับออก 
 
 

2150109   ชวีิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
        เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
        Social identity, local and Thai culture; significance of 
human relations, human nature, psychological process; 
public consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 

151001028   ชวีิตและวัฒนธรรมไทย                     2(1-2-3) 
               Life and Thai Culture                                                                
        เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 
        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 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
สังคม 

ศาสตร์เป็น
กลุ่มวิชา
วิถีแห่ง

ชีวิต วิชา
เลือก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต 
          และเทคโนโลย ี  
 4100101   คณติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 2(1-2-3) 
     Mathematics in Daily Life  
        หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
        Principle and thinking process; giving reasons; 
financial mathematics and interest, hire-purchase; 
accounting, tax and fundamental statistics to apply in daily 
life 

 
  
151001018   คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน              3(3-0-6) 
                Mathematics in Daily Life                     
        หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
        Principle and thinking process; giving reasons; 
financial mathematics and interest, hire-purchase; 
accounting, tax and fundamental statistics to apply in daily 
life 

 
 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา

คณิต 
ศาสตร์
วิทยา 
ศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
เป็นกลุ่ม

วิชาวถิีแห่ง
ชีวิต วิชา

เลือก 
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) ไม่มี ปรับออก 

   Science for the Quality of Life  
  Development 

        วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
        Scientific approach, scientific process and scientific 
attitude; importance and impact of science, technology 
and environment; health promotion for life quality 
development 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  2(1-2-3) 151001015   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6)                      

                Information Technology in  Daily Life      
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีว ิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู ้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา

คณิต 
ศาสตร์

วิทยาศาส
ตร์และ 

                  Information Technology in Daily Life 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันการประยุกต์ใช้คลัง
ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Introduction to computers, information technology; 

computer application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using information system 
and its security system 

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

เทคโนโลยี
เป็นกลุ่ม

วิชาวถิีแห่ง
ชีวิต วิชา

เลือก 
4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
        พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
        Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical 
equipment; principles of electrical devices, energy for 
living; human organ systems, heredity; chemical using in 
daily life;using microorganism in food industries; agricultural 
and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

151001017   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวนั              3(3-0-6)                                                   
               Science in Daily Life 
        พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 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 
 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา

คณิต 
ศาสตร์

วิทยาศาส
ตร์และ

เทคโนโลยี
เป็นกลุ่ม

วิชาวถิีแห่ง
ชีวิต วิชา
บังคับ 

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

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

Rules, regulations, etiquette , form and methods 
of sports competition; principles and how to choose sports 
for its individual potential; conduct of principles for playing 

151001020   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 
                Sports for the Quality of Life  
                Development 
         กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การนำทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 
        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, 

ปรับจาก
กลุ่มวิชา
คณิต 
ศาสตร์

วิทยาศาส
ตร์และ

เทคโนโลยี
เป็นกลุ่ม
วิชาวิถี

แห่งชีวิต 
วิชาเลือก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 

utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 

 

ไม่มี กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                 3 หน่วยกิต วิชาใหม่ 
1) คณะครุศาสตร์                                   3 หน่วยกติ 

151001032   ครูแห่งแผ่นดิน                     3(3-0-6)       
              Teachings of King Rama     

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลงสี่เสาหลักของการเรียนรู้ 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 
ไม่มี 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                3 หน่วยกิต วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

151001033   วิถีไทย วิถีถิน่                         3(3-0-6)       
              Thai and Local Ways 
       พื ้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรม
การแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี 
และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดน
ใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

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

หรือ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี       3) คณะวิทยาการจัดการ                           3 หนว่ยกติ วิชาใหม่ 

151001034   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                       3(3-0-6)                                                           
              Young Entrepreneurs 
       ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทาง
การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการ
เป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การ
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั ้งธุรกิจ การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม 
และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

       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 

 

ไม่มี 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร        3 หน่วยกิต วิชาใหม่ 
151001035   วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น                     3(3-0-6)                                                            

              Science for Community   
        ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

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

 
 



116 
 

 
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน บังคับเรยีน 27 หน่วยกิต  
3150102 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) 131201005          กฎหมายธุรกิจ                         3(3-0-6) 

              Business Laws 
          หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่
การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้น
สวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท
จํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล 
นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่า
ซ ื ้อ จ ้างแรงงาน ค้ำประก ัน จ ํานอง จ ํานํา ต ัวแทน นายหน้า 
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว 
          Law and practices with regardto establishment, 
authority on operation and abolishment of ordinary 
partnership, registered business ordinary partnership, 
limited partnership, limited company, public limited 
company, and others, law of person, justice act, contract 
as well as general principles of specific contract regarding 
to Civil and Commercial Code such as trade, renting, hire- 
purchasing, employment, guarantee, mortgage, pledge, 
agency, broker, compromising, bill, insurance, and the Act 
of Promulgating Liability for misuse of cheque, the 
Securities and Exchange Act,  and also the Foreign Business 
Act 

1.ปรับ 
เปล่ียน
รหัสวิชา 
2.เพื่อ
สำหรับ

เทียบโอน 

หลักทั ่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญา และละเมิดทรัพย์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายว่าด้วยเอกเทศ
สัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง 
จำนำและตั๋วเงิน เป็นต้น 

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

3150204          สถติิธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
                     Business Statistics  

ไม่มี ปรับออก 
 

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ได้แก่ การเก็บรวบรวม การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
ประชากรและการสุ ่มต ัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน        
สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
        Meaning, scope, importance of statistics, statistical 
methods, data collecting and data presenting in various 
forms, frequency distribution, sampling, measurement of 
central tendency, measurement of dispersion, probability, 
estimation, hypothesis testing, chi- square test, ANOVA 
testing, parametric and nonparametric testing, regression 
analysis for business trends forecasting, correlation 
analysis, using indices, application of statistics in business 
as well as software using for data analysis and comparing 
statistical value 
3152102   การบัญชขีั้นต้น 1                     3(3-0-6) 
   Accounting 1  
        ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตาม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบทดลอง 
การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงินสำหรับกิจการ
ซ้ือขายสินค้าและกิจการให้บริการ 
        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 

ไม่มี ปรับออก 

3153201   การภาษีอากรธุรกิจ                     3(3-0-6) 
   Business Taxation  
        หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ 
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากร
แสตมป์ 
 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
        Criteria, assessment process, and tax collection 
according to the Tax Code and other related taxes 
including personal income tax, corporate income tax, VAT, 
Specific Business Tax, non-resident withholding tax, tariff, 
excise tax,  revenue stamp and local taxes 

  

3153102   การเงินธุรกิจ                               3(3-0-6) 
   Business Finance  
  วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122101 การบัญชีขั้นต้น1  
              Pre-requisite           : 3122101 Accounting1 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินใน
ธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้น
ให้เข้าใจถึงหลักการเบ้ืองต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมา
เพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และการวางแผน
การเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการ
เงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน 
Scope and nature of the role of finance in business, the 
goals and priorities of the financial business focusing on a 
better understanding of the basic principles on the 
allocation of funds, funding for the operation, financial 
analysis and planning, project consideration, financial 
market, financial structure of the capital dividend policy 
and management of financial risk 

ไม่มี ปรับออก 

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

ความหมายและความสำค ัญของการตลาด แนวทาง
การศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ 
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสม
ทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึง
จรรยาบรรณทางการตลาด 
 

131241022   หลักการตลาด                                3(3-0-6) 
                  Principles of Marketing 
          ความหมายและความสำค ัญของการตลาด แนวทาง
การศึกษาวิชาการตลาดแนวความคิดการจัดการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ 
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วน 
          Definition and importance of marketing, approaches 
to marketing, marketing management concept, analysis 
marketing environment, business goal, motivation and 
consumer behavior, market type, marketing mix for goods 
and service business, and marketing ethic 

1.ปรับ 
เปล่ียน
รหัสวิชา 
2.เพื่อ
สำหรับ

เทียบโอน 
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Definition and importance of marketing, 

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

  

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principle of Business 
Management 

3(3-0-6)  ไม่มี  ปรับออก 

หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี ่ยงทางธุรกิจ รวมถึง
ศึกษาหน้าที ่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต 
การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
พฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

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

 

  
3126202 การจัดการการดำเนินงาน 

Operations Management 
3(3-0-6)  ไม่มี  ปรับออก 

          ความหมาย ความสำค ัญ แนวค ิด การเล ือกทำเลที ่ตั้ง  
การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน 
การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และ
ระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื ่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิต
สินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
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Meaning, significance, concept, location, design and 

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

 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6)  ไม่มี  ปรับออก 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ขอบข่ายหน้าที ่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา 
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

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

 

3159109 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือธุรกิจ  3(3-0-6) 131291001  เศรษฐศาสตรเ์พ่ือธุรกิจ                     3(3-0-6)   
                 Economics for Business 
          การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้าน
ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และ
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
          Application of principle and theory of economics 
on business, customer behavior, production, marketing, 
national income, monetary policy, fiscal policy, 
international trade, business cycle and the study of 
economic impact 
 

1.ปรับ 
เปล่ียน
รหัสวิชา 
2.เพื่อ
สำหรับ

เทียบโอน 

 Economics for business  
          การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้

ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และ
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

Application of principle and theory of economics 
on business, customer behavior, production, marketing, 
national income, monetary policy, fiscal policy, international 
trade, business cycle and the study of economic impact 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและอนิเทอร์เนต็เพ่ือ

งานธุรกิจ 
 

3(2-2-5) 
 ไม่มี  ปรับออก 

 Application software and Internet services 
for Business 

  

           การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์ 
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรม
คำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ใน
งานธุรกิจ 
         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 
 

 

ไม่มี 331201001  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบ     6(3-6-9) 
                 เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ   
                 Creativity and Design for Business       
                 Development     
        การสร้างแรงบันดาลใจสู ่การเป็นผ ู ้ประกอบการ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื ่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะ
ความคิดวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
เพื่อการคิดประเด็นปัญหาการใช้คำถามในการระดมความคิดเพื่อ
แก้ไขปัญ หาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลางทักษะการคิดและการเข้า
ใจความคาดหวังของลูกค้าการออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลอง ใช้รวมถึง
การปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ 
       Creation of inspiration to become an entrepreneur; 
an environmental analysis to look for a business 
opportunity;    analytical thinking skills; critical thinking; 
design thinking process to formulate the issues; 
brainstorming the questions to solve client-centric 
problems; thinking skills and understanding the clients’ 
expectations; design and creativity to solve problems and 
develop products; producing, product testing, product 
improvement, and practice for business administration 

เพิ่มใหม่ 
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ไม่มี 331201002  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารธุรกิจ     6(3-6-9)          

                Digital Technologies for Business   
                Administration 
       การประย ุกต ์ซอฟต ์แวร ์สำเร ็จร ูปเพ ื ่อใช ้ ในการเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพในการดำเนินธ ุรก ิจ ในด้านการวางแผน การ
บริหารงานและการควบคุม การนำเสนอข้อมูลในการตัดสินใจธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์รวมถึงศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุร กิจ
ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจระบบจัดการรายงานทางธุรกิ จ ระบบ
สนับสนุนการจัดสินใจทางธุรกิจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะและการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้
เคร่ืองมือดิจิทั 
        package software to enhance the efficiency of 
business operation in terms of planning; management and 
control; an information presentation for creative business 
decision-making; an information system for business 
management; a business operation system;  a business 
report system; a business decision support system; an 
office automation system; a smart business system; digital 
business integratio 

เพิ่มใหม่ 

ไม่มี 331202003  การสร้างธุรกิจใหมแ่ละการเป็น          6(3-6-9)      
                 ผู้ประกอบการ  
                New Venture Creation and        
                Entrepreneurship            
        เทคนิคการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับผู ้ประ กอบการ การ
วางแผนการผลิต พยากรณ์การผลิต ทำเลที่ตั้งการควบคุมคุณภาพ
การจัดการห่วงโซ่คุณ ค่า  การตลาดและการสื่อสารการตลาดในยุค
ดิจิทัล การขยายช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน การบริหาร
องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางธุรกิจการนำเสนอแผนธุรกิจการจัดตั้ง
ธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและกฎหมายจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เพิ่มใหม่ 
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ไม่มี        Techniques for creating new business for 

entrepreneurs; production planning; production 
forecasting; locations; quality control; value chain 
management; marketing and marketing communications 
in the digital age; expanding the distribution      channels 
to the current market; management in modern business 
organizations; networking; strategies for creating the 
competitive advantages in business; presentation of 
business plans; the formation of the corporation; business 
laws and ethics        

 

ไม่มี 331202004  การพยากรณ์ทางธุรกิจ                   4(2-4-6) 
                 Business Forecasting         
        หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อ ุปสงค์ อ ุปทาน การ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน การกำหนดราคาปัจจัยมหภาคและ
นโยบายรัฐที่ส่ง ผลต่อหน่วยงานธุรกิจการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐ 
กิจในอนาคตแนวโน้มราคาความต้องการสินค้า จำนวนคู่แข่งราย
ใหม่ในอนาคตและและวิธีการทาง สถิติและการประยุกต์การสร้าง
แบบจำลองและเทคนิคการพยากรณ์การว ิเคราะห์แนวโน้ม
สหสัมพันธ์และการถดถอยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการประเมิน 
ผลและการปรับปรุงการพยากรณ์ารใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การพยากรณ์และการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ 

Principles of economics; a demand and supply 
analysis; a cost and return analysis; pricing; macro factors 
and governmental policies affecting business 
organizations; an economic trend analysis; price trends, 
product demands; new competitors; statistical methods 
and application; model building and forecasting 
techniqtechniques; a trend analysis; correlation and 
regression; a time series analysis; evaluation and 
forecasting improvement; implementation of information 
technology for forecasting and making a business decision  

เพิ่มใหม่ 

 
 
 
 

    



124 
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 331203005  การเงนิและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ  5(3-4-8) 

      Entrepreneurial Finance and Accounting 
          แนวคิดการจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
เบื้องต้น การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวางแผนพยากรณ์
ทางการเงิน การจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางการการเงินการ
จัดทำงบประมาณเงินสด การจัดทำงบลงทุนและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการลงทุนการบริหารสภาพคล่องทาง การเงิน 
(ลูกหน้ี/สินค้าคงเหลือ) การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การ
ประมาณการงบกระแสเงินสด รวมทั้งภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และการ
บริหารภาษีสำหรับธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี
และการเงิน     
          Concepts of basic financial and accounting 
management for entrepreneurs; a financial report analysis 
and financial forecast planning; financing and capital 
management for entrepreneurs; working capital 
management; an analysis of financial break even point; 
cash budgeting; capital budgeting and an analysis of 
feasibility for investment; liquidity administration (debtors 
and inventories); short-term and long-term financing; 
estimation of cash flow statement; taxes: personal income 
taxes, corporate income taxes, value-added taxes, specific 
business taxes, and tax administration for business; and law 
related to accounting and finance 

เพิ่มใหม่ 

ไม่มี 131261001   องค์การและการจัดการสมัยใหม ่          3(3-0-6) 
                  Organization and Modern  
                  Management  
         แนวคิด การจัดองค์การ และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การ
นําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการ
จัดการความเสี่ยง การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง วิเคราะห์ 
ตัดสินใจเพื่อการจัดการ การเสริมสร้างจริยธรรม ในองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพิ่มใหม่
สำหรับ

เทียบโอน 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
         Concepts; managing organization, and techniques 
for modern management; implementation of information 
technology in management; increasing organizational 
efficiency; changing and developing organization according 
to the quality management concept; guidelines for 
increasing productivity in organization, and risk 
management; applying case studies and real events; 
analyzing; making decision in strengthening ethic 
management in organization, and social responsibility. 

ไม่มี 131202006   เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ    3(2-2-5)  
                  Digital Technology for Works                            
            ความรู ้พื ้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ใช้ในการทํา
ธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม ธุรกรรมการเงินดิจิทัล ระบบเงิน
ดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท เคอร์เรนซี การทําธุรกิจดิจิทัลบน
สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล  
          Fundamental knowledge; definition; components; 
Big Data management; Internet of Things; Block Chain; 
Fintech; digital financial system; digital currency or 
cryptocurrency; digital business through online social 
media; case studies of digital technology related to jobs 
and applying digital technology in jobs of the citizens in 
digital era. 

เพิ่มใหม่ 
เพื่อสำหรับ
เทียบโอน 

    กลุม่วิชาเฉพาะด้าน        ไม่นอ้ยกว่า      51       หนว่ยกติ 
       วชิาเอกบังคับ            บังคับเรยีน      36       หนว่ยกติ 

   กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน        ไม่นอ้ยกว่า      48        หนว่ยกติ 
         วิชาเอกบังคับ         บังคบัเรียน      33       หนว่ยกติ 

 
 

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

ไม่มี 

     แนวคิด บทบาทของจริยธรรมรวมทั้งวิธีการสร้างจริยธรรมใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน การสร้างจริยธรรมการบริหารของผู้บริหาร
การเสริมสร้างจริยธรรมการทำงานของสมาชิกในองค์การการสร้าง
จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การลักษณะธรรมรัฐและ
บรรษัทภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมอิสลามกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ การศึกษากรณีตัวอย่างด้านจริยธรรมในธุรกิจทั่วไปและ
ธุรกิจอิสลาม 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
     Concepts and role of ethics. Ethical creation in 
government sectors and private sectors.  The business 
ethiccreation in administration officer. Work ethic creation 
in officers. Business ethics creation in stakeholders. Good 
governance and Corporate Governance.The relationship 
between Islam ethical and  business processes. The case 
studies; business ethics and  Islamic business ethics 
3156207 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ         3(3-0-6)                                                                        
            เปลี่ยนแปลง                                       
           Organization Development and Change                         
           Management 

ไม่มี ปรับออก 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเลือกเครื ่องมือ การ
กำหนดกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 
และการวัดประสิทธิภาพองค์การ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
การเล ือกเคร ื ่องม ือในการแก้ป ัญหาการเปล ี ่ยนแปลง และ
กระบวนการเปล่ียนแปลง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างองค์การอย่างสร้างสรรค์ 
         Environment analysis, tools selection in developing 
enterprise; strategies define for development, plan for 
development, goal define for development, goal define for 
define for development and organization performance 
measurement, change analysis, tool selection for change 
solution, change process, creative concept development, 
problem and threat for creative organization development 

 

3126206  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม             3(3-0-6) 
              Leadership and Teamwork 

      ความหมายและร ูปแบบของผ ู ้นำและภาวะผ ู ้นำ 
คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างและ
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการ
เป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม 
                Leadership definition and format, attribute and 
role of leadership, effective teamwork creation and 
development, psychology and leadership and teamwork 
method, conflict management, problem solving and 
decision making in teamwork 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3126207   การประยุกตเ์ศรษฐกิจพอเพียงในการ       3(3-0-6)    
              บริหารธุรกิจ                                     
              Application of Sufficiency Economy  
              in Business  
        แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักอิสลามปัจจัย กระบวนการจัดการธุรกิจการประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการหน้าที่ต่างๆในองค์การ การตลาด  
การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทางการเงิน การ
พัฒนาการเรียนรู้อาชีพควบคู่จริยธรรม การเจรจาดำเนินธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารธุรกิจ และกรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจทั่วไปและ
ธุรกิจอิสลาม 
        Concepts and philosophy of sufficiency economy. 
The concept of sufficiency economy on Islamic principle. 
Factors and business management process, applying 
sufficiency economy to manage organizational functions 
including marketing, production, human resource 
management, financial management, and career learning 
development in accordance with ethics, negotiation, 
operation for sustainability.Encourage the sufficiency 
economy philosophy applied in business management  
and case studies in general economic and business Islamic 

ไม่มี ปรับออก 

3126208        การจัดการนวตักรรม                          3(3-0-6) 
                   Innovation Management  

ไม่มี ปรับออก 

         ความหมายของนวัตกรรม ความสำคัญและลักษณะของ
นวัตกรรม ความท้าทายในการจัดการนวัตกรรม การพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวคิดใหม่ในการ
จัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กรณีตัวอย่างการบูรณาการการจัดการนวัตกรรม 
        Concepts of innovation management, important of 
innovation management, challenge in innovation 
management, concepts of change management of 
technology and organization in technology life cycle,  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
technology innovation and competitive advantage in 
business, process of integrate technology and innovation 
to develop organizational strategy, process of product 
development to commercial 

  

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

ไม่มี ปรับออก 

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

  

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

ไม่มี ปรับออก 

3126317    หลักและนโยบายการลงทุน                    3(3-0-6) 
        Principle and Policy of Investment  
         ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาเงินทุน 
การระดมเงินทุน การจัดการการลงทุน การจัดการความเสี ่ยง 
นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทน และการตัดสินใจในการ
ลงทุน 
         Principle and policy of investment and fund 
raising investment management risk management 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
analysis investment policy measuring of return on 
investment making investment decision 
3126318   การจัดการธุรกิจพาณชิยอ์ิเล็กทรอนิกส ์     3(2-2-5) 
              Electronic Commerce Business Management  

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

ไม่มี ปรับออก 
 

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

331263015 ปฏิบัติการวิจยัและพัฒนา            6(3-6-9) 
                นวัตกรรมองค์กร 
                Practical Training Research and  
                Development of  Organization  
                Innovation 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมองค์กร ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัย หลักการพื ้นฐานของการพัฒนา
นวัตกรรม ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ปัญหาการ
ดำเนินงานขององค์กร การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร จริยธรรมในการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่พฒันาในการ
นำไปใช ้ประโยชน์  โดยเน ้นการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิจร ิงในสถาน
ประกอบการ 
          Knowledge and understanding of research and 
development of organization innovation’s 
significance; steps of the research process according 
to research methodologies; basic principles of 
innovation development; problems of innovation 
development in an organization; research ethics;  

ปรับปรุง 
เป็นชุดวิชา 

หน่วยกิต และ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 research writing; research and innovation 

dissemination with the emphasis on practical working 
 

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์                      
Strategic Management 

3(3-0-6)  ไม่มี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

              แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประสานส่วนประกอบต่างๆ 
Fundamental and processes in strategic management, 
environment analysis, strategic formu-lation, strategic 
implementation, strategic control and components in 
strategic objectives 

  

3156435   สมัมนาการจัดการ                            3(2-2-5) 
              Seminar in Management    
        การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ
ทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาทางการ
จัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ ของการจัดการ การค้นคว้าข้อมูล และรายงานประเด็น
หัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมหรือ
กรณีศึกษา 
        Study and analyze problems in business 
management system, concepts,  process and problem 
solving of management, practice in point of view and 
decision-making process in various fields of management, 
investigate data, and report about interest or authorized 
issues in conference or case studies 

131263014   ปฏิบัติการจัดการสัมมนา            3(2-2-5) 
                  และอเีวน้ท์ 
                  Practice Seminar and Event  
                  Management    

แนวความคิด ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน ลักษณะการ
ดำเนินงาน  องค์ประกอบของธุรกิจการผลิตกิจกรรมอีเวนท์ 
และการจัดการประชุมสัมมนา การแก้ไขปัญหา การศึกษา
แนวโน้มและปัจจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในธุรกิจการผลิต
กิจกรรมอีเวนท์ได้อย่างเหมาะสม การศึกษาดูงานและการออก
ฝึกปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
        Concepts, types, patterns, steps, nature of 
operation, elements of event business, and seminar 
management; how to deal with problems; a study of 
trends and factors affecting the growth of event 
business;  a study trip and practice for holding the 
offline and online special events with an emphasis 
on practicality in the workplace 

ปรับชื่อวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 331261002  ปฏิบัตกิารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  6(3-6-9) 

                 เพ่ือการพัฒนาโครงการ 
                 Practice Human Resource  
                 Development for      
                 Project Development  

บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบและรูปแบบของ 
การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ ในการพ ัฒนา โครงการ 
กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา
โครงการ  วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความจำเป็นในการลงทุน
การจ ัดทำโครงการและก ิจกรรมเพ ื ่อพ ัฒนา  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาโครงการให้สำเร็จ
ลุล่วง  การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา
โครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

เพิ่มใหม่ 

            Roles, responsibilities, and patterns of human 
resource development for project development; 
processes and human resource plans for project 
development; an analysis of valuation and needs for 
investment; formulation of projects and activities for 
development,   an increase in efficiency and 
effectiveness for developing a successful project; an 
assessment of human resource development for 
project development; problems and guidelines for 
dealing with human resource development for 
project development with an emphasis on 
practicality 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 331262003  ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจ   6(3-6-9) 

                 ทางการเงินและบัญชี 
                 Practice Financial and Accounting  
                 Analysis and Decision Making 
          แนวค ิด ทฤษฎี หล ักการพื ้นฐานทางบ ัญชีและ
องค์ประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเครื ่องมือในการวิเคราะห์  
งบการเง ินและการประเม ินฐานะทางการเง ินจากผล
ประกอบการของกิจการการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ต่างๆที่สำคัญการตีความและการอธิบายผลจากนำเสนอข้อมูล
สำคัญจากงบการเงินการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ใน
การตัดสินใจด้านการดำเนินงาน การลงทุนและจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจได้ตามเป้าหมาย  
โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
          Managing different types of accounting 
systems by using instant programs; an analysis, an 
interpretation, an explanation from financial 
statements; a significant financial ratio; notes to 
financial statements; business decision making and 
investment planning with an emphasis on practicality 

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 331262004  ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล     6(3-6-9) 

                 Practice Digital Organization  
                 Management 

แนวคิดทฤษฎีองค์กร กระบวนการจัดการองค์กร
และโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ การบูรณาการใช้เครื ่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ในองค์กรตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
จัดการองค์ความรู้การสร้างทัศนคติและความรู้สึกในการมีส่วน
ร่วมกับองค์กรของบุคลากรภายในองค์กรการจัดการความ
ขัดแย้งภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เครือข่ายสื ่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมการร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคในการใช้เคร่ืองมืออัจฉริยะในการ
ทำงาน โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  

เพิ่มใหม่ 

 Concepts and theories of organizations; 
organization management process and modern 
structures of organization; integration of electronic 
tools and modern technologies to support activities 
in the organization; developing the efficiency of 
administration;  knowledge management; creating the 
attitudes and sense of participation in organizations; 
management of conflicts in the organization to 
achieve the goal of efficient administration; 
application of internet networks; creating a network 
to exchange data and support the team; 
collaboration with organizations through information 
technology and internet; using the internet network 
to communicate the good image of organizations; 
opportunities and obstacles of using smart tools with 
an emphasis on practicality in the workplace  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 331263016  ปฏิบัติการความท้าทาย             6(3-6-9) 

                 ของผูน้ำในยคุการเปล่ียนแปลง 
                 Practice Leadership    
                 Challenges In the Era of Change 

การสร้างผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ
ทีมงานเชิงรุก สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ
เพื่อแก้ปัญหาเชิงซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาทักษะผู้นำ 
การยกระดับศักยภาพองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงนวัตกรรมภาวะผู้นำ  การบริหาร
ความขัดแย้ง จิตวิทยาผู้นำและเทคนิคผู้นำในการทำงานเป็น
ทีมเชิงบริหาร  การเจราจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์การ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาองค์กร  การจัดการความเสี่ยง
ทางการบริหาร การติดตามประเมินผลและการรายงานความ
เสี่ยง  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  

เพิ่มใหม่ 

 Creating a transformational leader; active 
training to develop team’s potential; building a strong 
team; developing the system concepts to solve 
complex problems; creativity; developing the 
leadership skills; enhancing the organization’s 
potential; change management; strategic concepts; 
innovative leadership; conflict management; 
leadership psychology and leaders’ techniques for 
teamwork in administration; negotiation; an analysis, 
decision-making, and solving the organizations’ 
problems; administrative risk management; 
monitoring, evaluating, and reporting the risk with the 
emphasis on practical working 

 

วิชาเอกเลอืก               ไม่นอ้ยกว่า   15   หน่วยกิต วิชาเอกเลอืก                     ไม่น้อยกว่า   15   หนว่ยกติ  
3122320 การวางแผนและการควบคุม 
             ทางการเงิน                                   3(3-0-6) 
             Financial Planning and Control 
             วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  3123302 การเงินธุรกิจ 
             Pre-requisite :  3123302 Business Finanace 
         เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน เทคนิคเกี่ยวกับ
การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกำไร ศึกษาเครื่องมือต่างๆที่
ใช้ในการวางแผนและการควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุน และ 

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ คอมพิวเตอร์ การจำลองเหตุการณ์ เคร่ืองมือ
และตัวแบบทางคณิตศาสตร ์
        Technic of financial planning, circulation predicting 
and profit planning, study tools in planning and control 
likely; cost behavior and variances analysis, computer, 
simulation, graphic mathematical tools and models 

  

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

บทบาท และความสำคัญของการเงินอิสลาม รากฐาน
ของการเงินอิสลาม หลักชารีอะห์และกรอบมาตรฐานของการเงิน
อิสลาม ริบา (ดอกเบี้ย) และสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ประเภทของริบา 
ความไม่แน่นอนและข้อห้ามในการเงินอิสลาม การพนันและข้อห้าม
ทางการเงินอิสลาม 
               Roles and importance of Islamic finance, 
foundation of Islamic finance, principle of Shariah and 
standard framework of Islamic finance, Riba ( interest)  and 
prohibition, category of Riba, uncertainty and prohibition in 
Islamic finance, gamble and prohibition in Islamic finance 

ไม่มี ปรับออก 

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

ความหมายและความสำคัญของการจัดการกลยุทธ์
การตลาด  การจัดองค์การโดยใช้การจัดการกลยุทธ์การตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ระดับองค์การ การวางกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โดยใช้สวอต (SWOT) ทาวเมทริกซ์ (TOWS Matrix) เพสต์ (PEST) 
โมเดลไฟว์ฟอร์ส (Five Forces Model) เอสทีพี (STP) และกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนงบประมาณทางการตลาด 
และแผนฉุกเฉินทางการตลาด  
             Definition and importance of marketing strategies 
management, organizing by marketing strategies 
management, strategic planning, organization strageic, 
bussiness strategy, marketing strategy planning, swot 
analysis, tows matrix, pest analysis, five forces model, stp 
analysis and marketing mix strategies, marketing budget 
planning and marketing emergency planning  

ไม่มี ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3126211 พฤติกรรมองค์การ                           3(3-0-6) 
             Organizational Behavior 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ 
การรับรู ้ การจูงใจ การตัดสินใจ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความ
ขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร 
         Individual differentiation analysis, learning, 
perception, motivation, decision- making, individual 
behaviors, interaction group, group norm, conflict 
management, leadership style  and communications  

ไม่มี ปรับออก 

3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 
             International Business Management 

 แนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวตัน์กับการดำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การจัดองค์การ การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อจำกัดในการทำ
ธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า นโยบายภาษีต่างๆ และกฏระเบียบ
ระหว่างประเทศ 
              Concepts and manage method of international 
business, globalization environment analysis on 
international business, organization management, 
marketing, finance and human resource management for 
international business, problems and constraints of 
business in trade tax policies and international regulations 

131262008  การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน     3(2-2-5) 
                 และธุรกิจระหว่างประเทศ 
                 Border Trade Management and      
                 International Business   

แนวคิดทฤษฎีการค้าหว่างประเทศ รูปแบบและ
วิธีการในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งออกนำเข้า 
การค้าต่างตอบแทน วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่าง
ประเทศ มาตรฐานสากลในการผลิตระหว่างประเทศ การ
สื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่าย
ระหว่างประเทศ ตลอดจนระเบียบ แนวทางปฏิบัติของการค้า
ชายแดน รูปแบบการค้าชายแดนและข้ามแดน ปัญหาและ
อุปสรรคของการค้าข้ามชายแดน 

Concepts and theories of international 
business; patterns and methods of international 
business implementation; exports and imports; 
countertrade; consumer culture and behaviors in 
international markets; international product and price 
management; international manufacturing standards; 
international marketing communication; channels for 
international distribution; regulations and practice 
guidelines of border trade; patterns of border trade 
and cross-border trade; problems and obstacles of 
cross-border trade  

ปรับชื่อและ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและ              3(2-2-5) 
             การจัดนิทรรศการ                                                
             Conference and Exhibition Management  

ประเภทและลักษณะของการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์  ขั้นตอนและกระบวนการ
จัดการประชุมการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าการจัดการ
ด้านการเงิน การออกแบบและตกแต่งงาน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดงาน การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมงาน  
Type and characteristic of conferences and exhibitions. 
Creative thinking technique.  Procedures and processes of 
meeting.  Exhibition and fairs.  The financial management. 
Design and Decoration Technology and equipment used in 
the event. The services and facilities to the exhibitors 

ไม่มี ปรับออก 

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

 แนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ การออกแบบโครงการ การจัดองค์กรของโครงการ เทคนิค
ที่ใช้ในการบริหารโครงการ การจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน การ
นำโครงการไปปฏิบัติ การเขียนโครงการและกรณีศึกษาต่าง ๆ 
              Project management concept, project 
management process, desing project, organization of the 
project, techniques used in project management,  allocate 
resources to work, project implementation, writing projects 
and case studies 

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

  ความหมายและความสำคัญของการจัดการความรู้ ระดับ
ของความรู้ แหล่งความรู้ ขั้นตอนในการจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ เคร่ืองมือใน
การพัฒนาจัดการความรู้ และกรณีศึกษาการจัดการความรู้ในภาค
ธุรกิจ 
      Definition and importance of knowledge 
management, level of knowledge, resources, steps to 
Knowledge Management, strategic knowledge 
management, process of creating and sharing knowledge, 
development tools for knowledge management and case 
study of knowledge management in the corporate sector 

ไม่มี ปรับออก 

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

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิในอิสลาม 
รูปแบบ การดำเนินธุรกิจ และหน้าที ่การจัดการด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบซากาต 
จริยธรรมและตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
          The principles and concepts in Islamic business. 
Forms of business operations and management function 
on production management, marketing, finance, human 
resources management.   Zakat system. Ethics and case 
studies in Thailand and overseas 

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

   บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคล การพัฒนาและการฝึกอบรม  ความจำเป็นในการ
พัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม บรรทัดฐาน
ของกลุ่มและการเปล่ียนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม การจัดโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม และปัญหาในการ
พัฒนาและการฝึกอบรม 
             Roles and responsibilities of human resource 
officer, development and training, development and 
training need, development and training planning, group 
norms, norms changing, purpose of training setting, training 
program, technical training, personal development 
evaluation and problems in the development and training 

ไม่มี ปรับออก 

3126328  เทคนิคการเจรจาตอ่รอง                   3(3-0-6) 
              Negotiation Techniques 
             แนวคิด หลักการ และเทคนิคของการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ การวางแผนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ การเลือกใช้  
กลยุทธ ์ การประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ท ักษะการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ วิธีการในการแก้ไขปัญหา และหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
          Concepts, principles and negotiation techniques in 
business, the systematic negotiation planning, selection 
and assessment strategies in the negotiations and also 
studies the communication skills for the effective 
negotiation and study the problems and obstacles to 
business negotiation and how to solve problems and 
overcome or avoid obstacles 

ไม่มี ปรับออก 
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3126329  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว                 3(2-2-5) 
                     Tourism Business Management 

  ความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
สิ ่งแวความสำคัญของธุรกิจการท่องเที ่ยวที ่เกี ่ยวข้องกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ รูปแบบ
ของธุรกิจเชิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่องเที่ยว การจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรม การจัดการการตลาด
ธุรกิจนำเที่ยว การจัดการคุณภาพในธุรกิจการท่องเที ่ยว การฝึก
ปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ 
               Significant of tourism business management 
including environmental and cultural factors and their 
impact both in positive and negative way, the tourism 
business model in tourism industry framework, marketing 
management strategy, tourism accommo-dation, tourist 
guide business and quality control for tourism industry, 
simulation study and field trip 

131263017  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวและ       3(3-0-6) 
                 ธุรกิจบริการ 
               Tourism and Hospitality  
                 Management 
       แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธ ุรก ิจบริการ การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ  
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การจัดการองค์การ 
การจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
การเงิน การจัดการความเสี่ยง จริยธรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
       Concepts, meaning and significance of tourism 
and hospitality business; exploiting business 
opportunity; strategic planning for achieving 
competitive advantages; business forms; financing; 
organization management; marketing management; 
human resource management; financial 
management; risk management; ethics and corporate 
social responsibilities of tourism and hospitality 
entrepreneurs  

ปรับชื่อและ
คำอธิบาย
รายวิชา 

3126431  การเขียนแผนธุรกิจ                         3(2-2-5) 
              Business Plan 
               ความสำคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและทบทวนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้มี
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบหลักการการเขียนแผนธุรกิจ และการ
นำเสนอแผนธุรกิจ 
                Importance and process in writing a business 
plan, tools for planning and concept reviews in business 
operation and it’s operation system, principles of a 
business plan and business plan presentation 

ไม่มี ปรับออก 
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3132206 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ                 3(2-2-5) 
             Software Package for Business               
             การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ 
และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง  โปรแกรมระบบ
บริหารงานบุคคล  ระบบขายหน้าร้าน  ระบบขาย จอง และคอมมิช
ชัน การนำระบบประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจ  การสร้างรายงาน 
และการสำรองข้อมูลทางธุรกิจ 
           Apply software package for business software 
package and specific usage, accounting computer software, 
inventory management software, personnel management 
software, selling booking and commission management 
software, apply software package for using in business, 
report creation and storing data for business 

ไม่มี ปรับออก 

3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน        3(3-0-6) 
             Logistic and Supply Chain Management 
              ขอบเขต ความหมาย บทบาท ของการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ การจัดซื้อ การ
บริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การ
ขนส่ง ระบบสารสนเทศ การจัดการลีน การจัดการเวลานำเชิงกล
ยุทธ์ กลยุทธ์การใช้ผู้บริการภายนอกเพือ่การแขง่ขันโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โซ่อุปทาน 
             Scopes, meanings, roles of logistics and supply 
chain management, activities and processes, procurement, 
customer service, inventory management, warehousing, 
transportation, information system, lean management, 
strategic lead time management, logistics outsourcing 
competitive strategies, green logistics and supply chain, 
logistics and supply chain performance improvement,  
e-logistics and e-supply chain 

ไม่มี ปรับออก 
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ไม่มี 331262005  ปฏิบัตกิารจัดการธุรกิจออนไลน์     6(3-6-9)  

                Practice Online Business Management 
สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรก ิจออนไลน์ 

พฤต ิกรรมล ูกค ้าก ับการมองส ินค ้าผ ่านโซเซ ียลม ี เดีย 
กระบวนการในการการคัดเลือกสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจ
ออนไลน์ กลยุทธ์และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ การจัดทำ
เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การผลิตสื่อและการตัดต่อ
วีดีโอ การถ่ายภาพสินค้า ระบบธุรกรรมออนไลน์ การจัดการ
ส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ การทำธุรกิจร่วมกับเว็บไซต์อื่น  
การส ื ่อสารการขายออนไลน์และกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
ปฏิบัติการจัดการธุรกิจออนไลน์ ปัญหาหรืออุปสรรคการขาย
สินค้าจริง โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
          Online business environment; consumer 
behavior and purchasing products through social 
media; processes of selecting products and services 
for online business; strategies and skills of online 
selling; creating and managing a website;  promoting 
a website; media production and video editing; 
shooting the product images; online banking; logistics 
for online business; online customer relationship 
management; joint venture marketing; online selling 
communication and related laws; online business 
operation; problems and obstacles of selling 
products with an emphasis on practicality 

เพิ่มใหม่ 

ไม่มี 131262006  การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์และ      3(3-0-6) 
                 คา้ปลีก 
                 Franchise and Retail Business  
                 Management 

หลักและพื้นฐานการดำเนินงานธุรกิจแฟรนไชส์และ
ธุรกิจค้าปลีก ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดตั้งกิจการ 
การเลือกสถานที่ตั้ง การจำแนกประเภทกิจการ ลักษณะการ
ดำเนินงาน การกำหนดราคา ตราสินค้าหรือเครื ่องหมาย
การค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
ธุรกิจ  

 

เพิ่มใหม่ 
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           Principles of franchise and retail business 

management; types of franchise business; company 
formation; location selection; classification of 
business types; nature of operation; price setting; 
brands or trademarks and applications of modern 
technologies to manage business 

 

ไม่มี 331262007  ปฏิบัตกิารจัดการธุรกิจท้องถิ่น     6(3-6-9) 
                 แบบครบวงจร 
                 Practice Integrated Local Business  
                 Management 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจท้องถิ่น รูปแบบการจัด
องค์การธุรกิจและการจดทะเบียนธุรกิจกฎหมายและองค์การที่
เกี ่ยวข้องกับพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่น หลักการ
จัดการธุรกิจท้องถิ่น จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การจัดการทางการเงินและการบัญชี การจัดการการ
ผลิตและการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
จ ัดการทางการตลาด การจ ัดการองค ์การ การจ ัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และการประยุกต์ใช ้ปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการธุรกิจท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้และ
บูรณาการความรู้เพื่อดำเนินการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น  หรือฝึก
ทักษะการจัดตั ้งธุรกิจท้องถิ ่น การจัดการการดำเนินงาน  
การจัดการทางการเงินและบัญชี การตลาด และการจัดการ
ภายในองค์การธุรกิจที่จัดต้ังขึ้น 
 Basic knowledge of business and local 
business; patterns of business organization structures; 
business registration; laws and organizations related 
to the development of business and local products, 
local business management principles, business 
ethics, and corporate social responsibilities, financial 
and accounting management, production 
management and operations for developing local 
products, marketing management, organization 
management, human resource management, and 
application of sufficiency economy philosophy to 
local business management. Focusing on learning 
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 and integrating knowledge in order to develop local 

businesses or practicing to upskills on the setting up 
a local business, operations management, financial 
and accounting management, marketing, and 
management within an established business 
organization 

เพิ่มใหม่ 

ไม่มี 131264018  การจัดการสำนักงานอัตโนมตัิ        3(2-2-5) 
                 Automation Office Management 
          การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้
ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ในระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ การวางรูปแบบเอกสาร การเก็บและค้นหาข่าวสาร
ด ้วยระบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  การส ่งข ่าวสารด ้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลจากภายนอก 
การประมวลผลเกี่ยวกับเสียง การจัดระบบช่วยบริหารและ
เครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การพิจารณาตัดสินใจนําระบบ
สํานักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมในสํานักงาน
อัตโนมัติเพื่อรองรับการขยายระบบใหญ่มากขึ้น 
          Use of computers in office for  automatic 
administration; automation office tools; document 
templates; document layouts; electronic storage and 
information searching; electronic document sending; 
external data communication; voice processing; 
managing the administrative support systems and 
personal computers; making a decision of equipping 
the company  with an automation office system to 
support the system expansion  

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 131262009 การจัดการความหลากหลาย          3(3-0-6) 

                ของวัฒนธรรมองค์กร 
                Organizational Culture Diversity  
               Management 
          ความเข ้าใจและเร ียนร ู ้ว ิธ ีการจ ัดการก ับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรม การบริหารการจัดการวัฒนธรรม การวิเคราะห์การ
บริหารจัดการวัฒนธรรม องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
วัฒนธรรมองค์กรกับการเปลี่ยนแปลง  การจัดการภายใต้ภาวะ
ไร้พรมแดน การบริหารความเปลี ่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   
การจัดการความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การควบคุมการดำเนินงาน
ขององค์การ ผู้นำองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ความหลากหลายในองค์กร การบริหารทีมงานและประสิทธิผล
ของทีมงาน การบริหารงานยืดหยุ่นในการ การสร้างความ
ยอมรับทางวัฒนธรรมองค์กร การเข้าใจกลุ่มและทีม การจูงใจ 
พนักงาน การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตัดสินใจทางการจัดการ การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมองค์กร  การนำเสนอการแก้ไขปัญหาในการทำงาน  
ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ 
          Understanding and learning how to deal with 
cultural diversity; understanding cultural changes; 
culture management; a cultural management 
analysis; organizations and modern management; 
organizational culture and changes; management in 
the borderless era; cultural change management; 
organizational culture diversity management; change 
and innovation management; organizational control;  
organizational leaders in the era of change; 
organizational diversity management; teamwork 
management and effectiveness of teamwork; flexible 
working; creating the acceptance of organizational 
culture; understanding the team; motivation creation 
for employees; administration and information 
technology communication; making a 
 

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 management decision; an organizational culture 

management analysis;  problem solving at the 
workplace; corporate social responsibilities and 
business ethics  

 

ไม่มี 131262010  การจัดการความเสีย่งและ            3(3-0-6) 
                 ความต่อเนือ่งขององค์การ 
                 Risk and Organizational Continuity  
                 Management 

ความหมายและผลกระทบของความเสี ่ยง หน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี ่ยง ประเภทของ
ความเสี ่ยง การประเมินและแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดการความ
เสี ่ยง การติดตามประเมินผล การรายงานความเสี่ยง  และ
ทบทวนความเสี ่ยง แนวคิดการจัดการความต่อเนื ่องของ
องค ์การ บร ิบทการจ ัดการความต ่อเน ื ่องขององค์การ  
การพัฒนาความต่อเนื่องขององค์การ    

Meaning and risk impacts; functions and 
responsibilities of risk management; types of risks; 
evaluation and guidelines for risk management; risk 
management process; preparing a risk management 
plan; monitoring, evaluation, reporting, and reviewing 
the risk;  concepts of organizational continuity 
management; contexts of organizational continuity 
management; development of organizational 
continuity 

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ไม่มี 131262011  เทคนิคการวิเคราะห์และการ         3(3-0-6) 

                 ออกแบบนโยบาย 
                 Analysis and Policy Design  
                 Techniques   
          แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการของนโยบาย
สาธารณะ แนวทางการศึกษาทั้งแบบนโยบายศึกษา และการ
วิเคราะห์นโยบาย ภายใต้บริบทสังคมยุคดิจิทัล ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคมในกระบวนนโยบายใน
บริบทโลกและท้องถิ่น ทฤษฎีแนวคิด และเทคนิคการวิเคราะห์
ที ่จำเป็นสำหรับการศึกษานโยบายในบริบทต่างๆ ประกอบ
ก รณ ี ศ ึ ก ษ า แ ละประสบก า รณ ์ จ า ก ผ ู ้ ป ร ะก อบการ  
นักบริหาร องค์กรธุรกิจ  
          Concepts, methods, and process of public 
policy; guidelines for studying both public policy 
studies and policy analysis under the digital context; 
interaction between public and private sectors and 
the civil society in terms of the policy under the 
global and local contexts; theories and analysis 
techniques needed for studying the policy in different 
contexts to understand the case studies and 
experiences from entrepreneurs, executives, and 
business organizations 

เพิ่มใหม่ 

ไม่มี 131262012  ความคดิสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร  3(3-0-6) 
                 องค์กร 
                 Creativity and Organizational  
                 Communication 
          หลักการพื ้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และการ
สื่อสารองค์กร การพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
สื่อสารองค์กร หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ใน
งานออกแบบสื่อ รูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในองค์กร 
โครงสร้างขององค์กรที่มีผลต่อการสื่อสาร ปัญหาของการ 

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 สื่อสารในองค์กร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื ่อแก้ไข

ปัญหาของการสื่อสารในองค์กร 
          Basic principles of creativity and organizational 
communication;  development of creativity for 
organizational communication; basic principles of 
creativity in media design; patterns of organizational 
communication; structures of organizations affecting 
communication; problems of organizational 
communication; development of creativity to solve 
the communication problems 

 

ไม่มี 131262013  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทาง    3(3-0-6) 
                 การจัดการธุรกิจ   
                 Seminars and Trends of Business  
                 Management 
          การจัดการสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่มีเป็นประเด็นสำคัญ
และเฉพาะทางเกี ่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมและบริบทต่างๆในระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ และจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเขตภาคใต้ การศึกษา
ประวัติศาสตร์และเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรณีศึกษา
ปัจจัยมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิตอล 
การออกแบบการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนำประสบการณ์
และความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการจัดการ
ธุรกิจต่อไป 
        Seminar; knowledge and opinion exchanges to 
draw a conclusion of significant issues specific to 
advance technologies and changes in technologies 
affecting the business management    under the 
national and international environments and 
contexts including main strategies in the south; 
studying history and understanding related problems 
including the case studies; factors affecting business 
management in digital era; a field trip to apply 
experience and knowledge to work in business 
management field 

เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ บังคับเรยีน 9 หน่วยกิต วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        บังคับเรียน  9  หน่วยกติ  
3126432 เตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ   3(270ชัว่โมง) 

เตรยีมสหกิจศึกษาการจัดการ           
Management Cooperative Education 
Preparation 

131264019 เตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3(3-0-6) 
และเตรยีมสหกิจศึกษาทางการจัดการ                          
Preparation for Professional 
Internship in Management and 
Preparation for Cooperative 
Education in Management   

ปรับชื่อวิชา 
เพิ่มเติม

คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทยและ
ภาษา 

อังกฤษ และ
หน่วยกิต 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัต ิงานใน สถานประกอบการ เพื ่อนำไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
และการฝึกปฏิบัติจริง 

 

หลักการ แนวคิด กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ในการสมัครงาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
แต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงาน
เป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

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

Principles, concepts, professional internship 
and cooperative education process and related 
regulations; job application techniques; basic 
knowledge for working in a workplace to develop in 
accordance with professional standards of each field, 
e.g., personality development, English, information 
technology, communication, human relations, 
teamwork and a quality administration system in a 
workplace; writing a report; techniques of academic 
presentation; practical working experience in a 
workplace  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
3150408 สหกิจศึกษาการจดัการ                    6(600 ชั่วโมง) 
             Management Cooperative Education 

131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ              6(600) 
                Cooperative Education in Management 

 ปรับชื่อวิชา 
และ เพิ่มเติม
คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทยและ
ภาษา 
อังกฤษ 

             วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น : 3123437 เตรียมฝกึ  
             ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาการจัดการ 
             Pre-requisite : 3123437 Management        
             Cooperative Education Preparation 
          การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทำรายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร
แต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที ่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  
ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
          Business Cooperative Education Preparation is 
prerequisite with grade level of D higher up, practice in the 
organization under the supervision of administrators and 
advisors with at least 600 hours or 16 weeks of actual, 
practice 

                 วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น : 131264019 เตรียม  
                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการและสหกิจ    
                 ศึกษาทางการจัดการ 

     Pre-requisite : 131264019 Preparation for   
                Professional Internship in Management  
                and Preparation for Cooperative  
                Education in Management  

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยการ
ปฏิบัติงานและการทำรายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู ้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที ่ปรึกษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
โดยเน้นการปฏิบัติจริง    

Practical working experience in different 
workplaces; working and writing a report under the 
supervision of an administrator in each organization 
and an advisor with a minimum of 600 hours or 16 
weeks with the emphasis on practical working 

3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการ 

3(270 ชัว่โมง) 131264021 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการ 

5(450) 
  

ปรับชื่อวิชา 
เพิ่มเติม

คำอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทยและ
ภาษา 

อังกฤษ และ
หน่วยกิต 

 Field Experience in Management  Professional Internship in 
Management 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3123437 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีและสหกิจศึกษาการจัดการ                                               

 วิชาที่ต้องสอบผ่านกอ่น : 131264019 เตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชพีการจัดการและสหกิจ  
ศึกษาทางการจัดการ 
Pre-requisite : 131264019 Preparation 
for Professional Internship in 
Management and Preparation for 
Cooperative Education in Management 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจใน

หน่วยงานรัฐบาล ร ัฐว ิสาหกิจ หรือธ ุรก ิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การวางแผน 
การควบคุม และการติดตามผลการจัดฝึกประสบการณ์  

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

การฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพด ้านการจ ัดการใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การ
วางแผน การควบคุม การติดตามและการประเมินผลการจัด
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Professional internship in Management in 
public workplaces, state enterprises or private 
companies under the supervision of a university 
supervisor; applying academic and practical learning 
to professional workplaces; planning; controlling, 
following up and evaluating professional internship 

3156324   ธุรกิจจำลอง                                      3(2-2-5) 
  Dummy Business 
  การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ  กระบวนการบริหารธุรกิจ 

แผนธุรกิจและแผนการตลาด การฝึกปฏิบัติการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 
การเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด การนำเสนอแผนธุรกิจและ
แผนการตลาดไปสู่การปฏิบัติจริง 
              The establishment of business enterprises, 
process management, business plan and marketing plan, 
practice of organizing business, writing a business plan and 
marketing plan, presentation business plan and marketing 
plan into practice 

 
 

131264022  ปฏิบัตกิารจดัการธุรกิจจำลองตาม      1(90) 
                 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

       Practice Business Simulation  
                 Management Based on Sufficiency  
                 Economy Philosophy 

การฝึกปฏิบัติการการจัดตั้ ้ ้งองค์กรธุรกิจหรือการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ / วิสหากิจชุมชน  โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างโมเดลทางธุรกิจ 
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการนำไปสู่การดำเนินธุรกิจจริง 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารธุรกิจ   

Business organization setting; business 
administration process; business and marketing plans; 
practice of business organization setting under the 
supervision of each organization’s executive; writing 
the business and marketing plans; proposing the 
business and marketing plans and developing them 
to become practical use based on sufficiency 
economy philosophy with an emphasis on 
practicality in the workplace 

ปรับชื่อวิชา และ
เพิ่มคำอธิบาย

รายวิชา 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

ลำดับ หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 3126321 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 331261002 ปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การพัฒนาโครงการ 

6(3-6-9) 
3126203 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ 
3(3-0-6) 

2 3126205 การพัฒนาองค์การและ
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

3(3-0-6) 331263016 ปฏิบัติการ 
ความท้าทายของผู้นำ
ในยุคการเปลี่ยนแปลง 

6(3-6-9) 

3126206 ภาวะผู้นำและการ
ทำงานเป็นทีม 

3(3-0-6) 

3 3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 331263015 ปฏิบัติการ 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมองค์กร 

6(3-6-9) 
3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

4 3156435 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 131263014 ปฏิบัติการการจัดการ
สัมมนาและอีเว้นท์ 

3(2-2-5) 
3126214 การจัดการ

ประชุมสัมมนาและการ
จัดนิทรรศการ 

3(2-2-5) 

5 3126213 การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 131262008 การจัดการธุรกิจการค้า
ชายแดนและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

3(2-2-5) 

6 3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600) 131264020 สหกิจศึกษาทางการ

จัดการ 

6(600) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางสรุปการเทยีบโอนรายวิชา 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  15  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
131201005 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต 
131291001 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต 
131241022 หลักการตลาด  3(3-0-6) หลักการตลาด จำนวน 3 หน่วยกิต 
131261001 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) องค์การและการจัดการสมัยใหม่ จำนวน 3 

หน่วยกิต 
131202006 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3(2-2-5) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 

จำนวน 3 หน่วยกิต 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า / 
ปริญญาตรี 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

331261002 ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาโครงการ 6(3-6-9) บังคับเรียน 
331262003 ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี 6(3-6-9) บังคับเรียน 
331262004 ปฏิบัติการจัดการองค์กรดิจิทัล 6(3-6-9) บังคับเรียน 
131263014  ปฏิบัติการการจัดการสัมมนาและอีเว้นท์ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
331263015 ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์กร 6(3-6-9) บังคับเรียน 
331263016 ปฏิบัติการความท้าทายของผู้นำในยุค 

การเปลี่ยนแปลง 
6(3-6-9) บังคับเรียน 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
131262008 การจัดการธุรกิจการค้าชายแดน

และธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

3(2-2-5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การจัดการ
ธุรกิจการค้าชายแดนและธุรกิจระหว่างประเทศ 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131264018 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 
 

3(2-2-5) การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ หรือ การจัดการ
สำนักงาน หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบริหาร 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

131262013 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ทางการจัดการธุรกิจ 
  

3(2-2-5) การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ หรือ สัมมนาทางการจัดการ หรือ 
สัมมนาทางการตลาด หรือ สัมมนาทางการเงิน 
จำนวน 3 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
131264019 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

ทางการจัดการ 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

131264020 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(600) บังคับเรียน 
 หรือลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาทางการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

131264021 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 5(450) บังคับเรียน 
131264022 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจจำลองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1(90) บังคับเรียน 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5226 / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3117 / 2564   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2565 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช   

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
หลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ญ   

ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอก 
ในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพันษ์พงธ์   

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรจัดการเรียนการสอนแบบ 2U2I  หลักสูตรได้มีการปรับแผนการศึกษาในแต่ละ

ภาคการศ ึกษา โดยจ ัดการเร ียนการสอน

แบบเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปี และทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 2 ปี (2 years in University 

and 2 years in Industry : 2U2I) เพ ื ่ อบ ู รณา

การการเรียนการสอนกับรายวิชาที่กำหนด เต็ม

เวลาใน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

   - ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 3 ให้

นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชน 

   - ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 3 ให้

นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ หน่วยงานภาครัฐ 

   - ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 4 ให้

นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ หน่วยงานภาคเอกชน  

   - ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 ให้

นักศึกษาลงปฏิบัติ ณ องค์กรตามอาชีพใน

อนาคตที่นักศึกษาต้องการ 

 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาดา  พิชยชนานนท์   

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อักษรของข้อความไม่เหมือนกัน 

ตั้งแต่หน้า 90 ขึ้นไป 

หลักสูตรได้มีการตรวจสอบและปรับแก้อักษร

ของข้อความให้เหมือนกันทุกหน้า 

2 รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียน หลักสูตรได้มีการปรับปรุงรายวิชาที่มีการบูรณา
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ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

การสอน หรือรายวิชาที่เป็นโมดูล 

(module) 1 โมดูล (module) ควร

มี LO ที ่ช ัดเจน มีขั ้นตอนและไม่

ซ้ำซ้อน 

การการเรียนการสอน หรือรายวิชาที่เป็นโมดูล 

ให้เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยได้

จัดตารางการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา

ของแต่ละชั้นปี 

 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร.วีรินยาอร เหลืองสมบูรณ์   

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผูท้รงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ว ิชาการว ิเคราะห์และต ัดส ินใจ

ทางการเง ินและบ ัญชี  ควรเป็น

วิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก

บังคับอยู ่แล้ว หลักสูตรจึงได้ปรับคำอธิบาย

รายวิชาเพ่ือให้กระชับมากขึ้น 

 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   คุณเชาวภาค  ศรีเกษม   

ลำดับที่ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ขอชื่นชมหลักสูตรในความพยายาม

ปรับปร ุงหล ักส ูตรโดยไม ่ย ึดติด

หลักการเดิมๆ และเชื่อว่าหลักสูตร

นี้ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถ

สร้างบัณฑิตได้ตรงกับทิศทางการ

พัฒนาท้องถิ่น และจะสามารถสร้าง

คุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้ 

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มากขึ้น  
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรโดยดูตัวอย่างจาก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และควรเขียนในรูปแบบเดียวกัน
ทุกหลักสูตร 

ปรับแก้ไขแล้ว 

2 ทบทวนความคาดหวังผลลัพธ์การเร ียนรู ้ เม ื ่อส ิ ้นปี
การศึกษา ในแต่ละปีว่าต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไร 
และเมื ่อสิ ้นปีการศึกษานักศึกษาจะมีสมรรถนะหรือ
ความสามารถใด  

ปรับแก้ไขแล้ว 

3 เพ ิ ่ ม เ ต ิ มและ เน ้ น เ ร ื ่ อ ง  Leadership ,  Strategic 
Planning ,  Customer Service ,  Knowledge 
Management ,  Coaching ,  Team Learning แล ะ 
System Thinking ตามทฤษฎีของ MIT 

เป็นเนื ้อหาที ่สอดแทรกใน
รายวิชาอยู่แล้ว และจะจัด
กิจกรรมขึ ้นโดยบูรณาการ
กับรายวิชา 

4 เพ่ิมเติมเรื่องทฤษฎีความเป็นไปไม่ได้ เป็นเนื้อหาที่สอดแทรกใน
รายวิชาอยู่แล้ว และจะจัด
กิจกรรมขึ้นโดยบูรณาการ
กับรายวิชา 

5 ควรเพิ ่มเติมรายวิชาเกี ่ยวกับการจัดการธุรกิจข้าม
ว ัฒนธรรม การเจรจาต ่อรอง ระบบการวางแผน
ท ร ั พ ย า ก ร ข อ ง อ ง ค ์ ก ร  (Enterprise Resource 
Planning : ERP)  

ตรวจสอบแล้ว โดยไม่ได้
เพิ่มเติมรายวิชา เนื่องจาก
เป็นเนื ้อหาที ่มีอยู ่แล ้วใน
กลุ่มรายวิชาเอกบังคับและ
รายวิชาเอกเลือก 

6 โมดูลวิชาการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและ
บัญชี ควรจัดทำร่วมกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรพิจารณาแล้ว โดย
ว ิ ช าน ี ้ ไ ด ้ ถ ู ก อ อ ก แ บ บ
คำอธิบายรายวิชาที่เน้นการ
เ ร ี ยนการสอนด ้ านการ
จัดการเป็นหลัก ซึ่งเนื้อหา
คำอธิบายรายวิชาจะมีความ
แตกต่างจากรายวิชาของ
หลักสูตรอื่น  
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ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
7 แผนการศึกษาควรระบุให้ชัดเจนว่า ในภาคการศึกษานี้

นักศึกษาจะปฏิบัติการในสถานประกอบการจริง และมี
การลงทะเบียนรายวิชาใดบ้าง โดยรายวิชาดังกล่าว
หลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online เพื่อให้หลักสูตรได้บูรณาการการเรียนการสอน
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ปรับแก้ไขแล้ว 

8 ศาสตร์การจัดการไม่ควรเน้นการสอน ต้องเน้นการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับแก้ไขแล้ว 

9 งานหลักของหลักสูตรคือการหาสถานประกอบการที่ ดี
ให้แก่นักศึกษา 

ปรับแก้ไขแล้ว โดยหลักสูตร
ได้ประชุมหลักสูตร วางแผน
ดำเนินการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบให้เพิ่มมากขึ้น เพ่ือ
รองรับจำนวนนักศึกษาที่จะ
ออกไปปฏิบัติงานฝึกสหกิจ 

10 ภาคฤดูร้อนไม่ควรกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปรับแก้ไขแล้ว 
111 แผนการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา การเขียนสมรรถนะต้อง

ระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยสมรรถนะ
ที่ได้คืออะไร  

ปรับแก้ไขแล้ว 

12 การจัดทำชุดวิชาของหลักสูตรไม่ได้เน้นปฏิบัติ เนื่องจาก
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยกำหนดว่าการจัดการ
เรียนการสอนชุดวิชาจะต้องเน้นการปฏิบัติ 

ปรับแก้ไขแล้ว 

13 จัดทำแผนการจ ัดการเร ียนรู ้ช ุดว ิชาแกนก่อนการ
นำเสนอกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

เพ่ิมเติมแล้ว 

14 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ เสนอเรียงใหม่... 
1. ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2. พนักงานองค์กรภาครัฐ เอกชน .... 
....การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแล้วไม่น่าเก่ียวกัน ไม่ได้
ระบุในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ข้อ 9 คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนดีมาก สำเร็จการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาระดับปริญญาเอกและสาขาที่เก่ียวข้องถึง 
4 คน และที่เหลือระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา 

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
15 วิชา 331262004 เสนอปรับชื ่อรายวิชาการจัดการ

องค์กรดิจิทัล Digital Organization Management 
…การประยุกตใ์ช้เครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 

ปรับแก้ไขแล้ว 

16 วิชา 331201002 การประยุกตใ์ช้ซอฟแวร์สำเร็จรูป..... 
เสนอเพ่ิม open source software ไว้ในรายวิชาด้วย 

ปรับแก้ไขแล้ว ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆจะเพ่ิมเติม
ในรายวิชาต่อไป 

17 วิชา 131202006 ตัดวงเล็บภาษาอังกฤษออก 
วิชา 131231001 Scopes, features, …. 

ปรับแก้ไขแล้ว 

18 วิชา 331263016 ให้ความสำคัญกับ Open source 
software ด้วย 
ตัด article “a”, “the” ในคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรได้พิจารณา
รายวิชา 331263016 แล้ว 
และจะทำการเพ่ิมเติมใน
รายวิชาต่อไป  ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆได้ปรับแก้
ไขแล้ว 

19 วิชา 13126009 จัดทำคำอธิบายรายวิชาให้กระชับกว่า
นี้ ตัดที่ซำ้กันหรือใกล้เคียงกันออก 

ปรับแก้ไขแล้ว 

20 วิชา 131262013 เสนอเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น สัมมนาการ
จัดการทางธุรกิจ 
Seminar in Business Management 
ตัดคำ Holding a Seminar, knowledge and opinion 
exchanges …. 
ว ิ ช า  1 3 1 2 6 3 0 1 7  …  exploiting a business 
opportunity, …. (ตัด article “a”) 

หลักสูตรได้พิจารณาแล้ว 
รายวิชา 131262013 แล้ว 
โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
ดังกล่าว ส่วนรายละเอียด
อ่ืนๆได้ปรับแก้ไขแล้ว 

21 วิชา 131264018 Use of computer in the office…. ปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ทบทวนการกำหนดหน่วยกิตของรายวิชาที่เป็นชุดวิชา
โดยให้เน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแก้ไขการ
เขียนคำอธิบายรายวิชา รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้
รายโมด ูล/ว ิชา ให ้สอดคล ้องก ับหน ่วยก ิตท ี ่ เน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

ปรับแก้ไขแล้ว 

2 แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ "สมรรถนะที่ได้" 
ในแผนการจัดการเรียนรู้รายโมดูล/วิชา โดยเขียนให้เห็น
ภาพว่านักศึกษาจะเกิดสมรรถะอะไรในลักษณะของ 
Action Verb ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา 

ปรับแก้ไขแล้ว 

3 แก้ไขจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 131262013 สัมมนา
ประเด ็นและแนวโน้มทางการจัดการธ ุรก ิจให้เน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

ปรับแก้ไขแล้ว 

4 ทบทวนการกำหนดหน่วยกิตของทุกรายวิชาว่ารายวิชา
ใดจำเป็นต้องเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

ปรับแก้ไขแล้ว 

5 เพิ่มเติมข้อความ "...พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม..." ในคำอธิบาย
รายวิชาของรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

ปรับแก้ไขแล้ว 

6 แก้ไขรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อครบปีการศึกษาให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
กำหนดให้ศึกษาในข้อ 3.1.4 แผนการเรียน 

ปรับแก้ไขแล้ว 

7 ตรวจสอบการกำหนดจุดดำและจุดขาวในตารางการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตร์ส ู ่ร ้ายว ิชาให้สอดคล้องและครบถ้วนตาม
คำอธิบายประกอบตาราง 

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8 เพิ ่มเติมรายละเอียดหรือคำสำคัญที ่แสดงถึงความ

ทันสมัยของหลักสูตรต่อกระแสโลกหรือกระแสสังคมใน
ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นใน
การวางแผนหลักส ูตร เช ่น อ ัตล ักษณ์ขององค ์กร
สม ัย ใหม ่ ในโลกย ุค ใหม ่ของการจ ัดการองค ์กร  
คลังปัญญาชายแดนใต้ เป็นต้น 

ปรับแก้ไขแล้ว 

9 แก้ไขคำในข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา แก้ไขเป็น "ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 2" 

ปรับแก้ไขแล้ว 

10 ตรวจสอบปี พ.ศ. ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ว่าเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน้าคำนำ 

ปรับแก้ไขแล้ว 

11 ตรวจสอบปี พ.ศ. ในข้อ 9 การขอรับการประเมินเพ่ือขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร 

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เม่ือวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรส่งเสริมนวัตกรรมในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น 
อาจจะปรับเป็นการจัดการเชิงนวัตกรรมโดยจะต้องปรับ
วิชาแกน หรือปรับคาอธิบายรายวิชา และมีการบูรณา
การหลักสูตรการตลาด การบัญชี การจัดการ ฯลฯ เข้า
ด้วยกัน 

ปรับแก้ไขแล้ว 

2 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้มีการแบ่งสาขาวิชา
การเงิน การตลาด การบัญชี ฯลฯ ซึ่งการแบ่งสาขาวิชา
จะให้ความรู้เฉพาะทางเพื่อให้ประกอบอาชีพพนักงาน 
ควรมีหลักสูตรเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะต้อง
มีการสอนวิชาการตลาด การบัญชี การจัดการอยู ่ใน
หลักสูตรเดียว 

ปรับแก้ไขแล้ว 

3 ในหน้า 36 - 39 ว ิชาความคิดสร้างสรรค์และการ
ออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารธุรกิจ วิชาการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นกลุ่มวิชาแกนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ และควรส่งเสริมความ
เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรในวิชาปฏิบัติการจัดการ
สัมมนาและอีเว้นท์ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น 
นักธุรกิจ และส่งเสริมการเป็นนักนวัตกรในทุกระดับ 

ปรับแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท     

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

     สาขาวิชาการจัดการ 

2. ชื่อ – สกุล    ดร.วัชระ  ขาวสังข์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

4. สังกัด    คณะวิทยาการจัดการ 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บธ.ด. การจัดการ (การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์) 
2560 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บธ.บ. การจัดการทั่วไป   2547 

 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
  

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
       6.1.2 ตำรา หนังสือ 
          วัชระ ขาวสังข์. (2562). การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ    
         ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
                  (294 หน้า) 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ 
  6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3  ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ  
                             ตรวจสอบ 
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
   6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
  วัชระ ขาวสังข์.(2563). การบริหารจัดการ การสื่อสารองค์กรเพื่อการสร้างสรรค์สังคม. วารสาร 
          การพัฒนาชายแดนใต้. 2(1) : 58-60. 
  กัลยร ัตน ์ พิน ิจจ ันทร์ , ดุษฎี นาคเร ือง , ว ัชระ ขาวส ังข์ , ปิยะดา มณีน ิล , ปวีณา เจะอารง ,  
               อับดุลเราะห์มาน สาและ , ภูริชาติ พรหมเต็ม .(2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพทาง 
               การบริหารจัดการของผู ้ประกอบการสินค้าหนึ ่งตำบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร  
               จังหวัดยะลา.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 13(2) : 324-334.  

Rattanapipat, S; Kachornkittiya, N; Sriphong , C; Kanchanatanee, K; Khaosung, W, & 
Chuengchao  , U. (2021 ) .  The Development of Tourism Entrepreneurship for 
Community Based Tourism in Thailand. Psychology and Education Journal. 
58(1) : 3870-3874. 

   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

  6.2.3  บทความใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ   
                          ประเมินและตรวจสอบ 

Maeroh, S., Kajae, S., Smaea, A., Khaosung, W. and Phaiboonvessawat, W.(2 0 2 0 ) . 
Development of Packaging and Products of Natural Charcoal Products Using 
theConcept of Sufficiency Economy. The 8 th CAS National and International 
Conference 2020 (CASNIC 2020) “Higher Educations Moves and Trends to 
Combat COVID-19 : แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง COVID-19” 7 November 
2020. (pp.1544 - 1 5 55 ) . Khon Kean : International Convention and Exhibition 
Center. 

Arboo, N., Lohdeesom, M., Kubuedoo, K., Khaosung, W. and Hama, S.(2020). 
Management of Community Enterprise Groups, Product Processing Using 
Sufficiency Economy Principles By Ban Choh Themoh, La-Ae Sub-district, Yaha 
District, Yala Province. The 8th CAS National and International Conference 
2020 (CASNIC 2020) “Higher Educations Moves and Trends to Combat 
COVID-19 : แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง COVID-19” 7 November 2020. 
(pp.1534-1543).Khon Kean : International Convention and Exhibition Center. 

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

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
           7.1 ระดับปริญญาตรี 12 ปี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม    3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) นก. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาธุรกิจ      6(600 ชั่วโมง) 

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

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

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

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

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

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

7.2 ระดับปริญญาโท – ปี 

ไม่มี 

 

(ลงชื่อ)................................................เจา้ของประวัติ 

   (อาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ปรำจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท    
 

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

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                                สาขาวิชาการจัดการ 
2.  ชื่อ – สกุล                    ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. สังกัด                           คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก สถาบันการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

Ph.D. Business Administration 2554 

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

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
          ชมพูนุท ศรีพงษ.์ (2561). หลักการบริหารธุรกิจ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ    
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ     
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  ชมพุนุท ศรีพงษ์, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และเวสารัตน์ คงนวลใย. (2564).  การพัฒนา 
          ห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน - ทองพับ)  จังหวัดยะลา. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 27(1) : 24-40. 
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง.(2562). 
          การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่  151  
          กองทัพภาคท่ี 4. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 11(4) : 346-365. 
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปิยะดา มณีนิล, และสัสดี กำแพงดี.  
          (2562). พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร. 39(5) : 159-174.  
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และวัลย์ลดา พรหมเวียง. (2562).  
          การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
          15(1) : 231-257.  
  ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง. 
          (2561). แนวทางการจ ัดการว ิสาหกิจช ุมชนแม่บ ้านกองพลทหารราบที ่  15 . วารสาร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 14(1) : 55-82. 

ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง. 
        (2561). แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4.    
        วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 38(5) : 40-58. 
ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และวัลย์ลดา พรหมเวียง.(2561).  
        แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคท่ี 4. วารสาร 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 38(5) : 40-58.  
Piyada Maneenin, Chompunuch Sriphong, & Sasadee Kamphangdee. (2021). Business  
        Environment with Business Potential of Community Enterprise in the Southern  
        Border Provinces of Thailand. Psychology and Education. 58(2) : 2328-2337. 
Sasadee Kamphangdee, Chompunuch Sriphong, & Piyada Maneenin. (2021). Capacity  
        Development in Community Enterprise with Business Alliance. Psychology and  
        Education. 58(2) : 2348-2354. 
Suppamas Rattanapipat, Nattee Kachornkittiya, Chompunuch Sriphong, Kanokwan          
        Kanchanatanee, Watchara Khaosung, Umaporn Chuengchao. (2021). The  
        Development of Tourism Entrepreneurship for Community Based Tourism in  
        Thailand.  Psychology and Education Journal. 58(1) : 3870-3874. 
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ   

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ระดับปริญญาตรี    22   ปี  

ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการการผลิต 3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) นก.   

 7.2  ระดับปริญญาโท    2    ปี  
  ชื่อวิชา  การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) นก. 
 
                                                        (ลงชื่อ)      . .                                เจ้าของประวัติ 

                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท     

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาการจัดการ 

2. ชื่อ – สกุล                     ดร.ภูตรา อาแล 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
บธ.ด. การจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2560 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บธ.ม. การจัดการการตลาด 2548 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บธ.บ. การบริหารอุตสาหกรรม 2545 

 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
 ภูตรา อาแล. (2562). การจัดการสมัยใหม่ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสมัยใหม่. ยะลา :  
         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(416 หน้า) 
 ภูตรา อาแล.  (2562). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตำราการสอนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.  
         ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(232 หน้า) 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ  
  6.1.1  ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3  ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ  
                          ตรวจสอบ 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
   6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
  ภูตรา  อาแล.(2562). ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน .  
          วารสารการพัฒนาชายแดนใต้. 1(2) : 33-37. 
   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  6.1.3 บทความใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ   
                          ประเมินและตรวจสอบ 
 วันทิพย์ อริยโส, ฐิติมา ขำเนี่ยว, นิเดร์ สะอะ, วัชระ ขาวสังข์ และภูตรา อาแล.(2563).การจัดทำแผน 
         ธุรกิจจำหน่ายชันโรงและน้ำผึ้งชันโรงภายใต้แบรนด์ Erygthrogastra. ใน การประชุมวิชาการ
         และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั ้งที ่ 8 “Higher Educations  
         Moves and Trends to Combat COVID-19 : แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง  
         COVID-19” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561. (หน้า 55-61). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
 อนุธิดา สะอุ, ซีตีนอร์ ยาโก๊ะ, รีฟอาร์ท มานะ, วัชระ ขาวสังข์ และภูตรา อาแล.(2563).การจัดทำ
         แผนธุรกิจ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง. ใน การประชุมวิชาการและเสนอ 
         ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Higher Educations Moves and  
         Trends to Combat COVID-19 : แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง COVID-19”  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561. (หน้า 91-99).ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
 ฟาตาฮียะห์ อิแต, ฟาตีมะห์ สาและ, ฟาราตี อากาซา, วัชระ ขาวสังข์ และภูตรา อาแล.(2563).พัฒน

ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบโซเซียลมีเดียของธุรกิจ น้ำอ้อยคั้นสด โดยยึดหลักเศรษฐกิจ  
พอเพียง.ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่  
8 “Higher Educations Moves and Trends to Combat COVID-19 : แนวทางและ 
แนวโน้มอุดมศึกษาหลัง COVID-19” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561.(หน้า 237-246).ขอนแก่น 
: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
   6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1 ระดับปริญญาตรี    12   ปี  
  ชื่อวิชา  การทำงานเป็นทีม    3(3-0-6) นก. 
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  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจ                           3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  หลักบริหารธุรกิจ                                3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการวิจัย 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) นก. 
                    ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจอิสลาม                                   3(3-0-6) นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท -  ปี  
   ไม่มี 
  
 
                                       (ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                         (อาจารย์ ดร.ภูตรา  อาแล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท   

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาการจัดการ 
2.  ชื่อ – สกุล                         ดร.ภูริชาติ  พรหมเต็ม 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย ์
4. สังกัด                                คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บธ.ด. การจัดการธุรกิจ 2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง  บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2547 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
  6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
  6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ  
                             ตรวจสอบ 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
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   6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ภูริชาติ พรหมเต็ม และวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์. (2563). ความสัมพันธ์

ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

กิจการห้างห ุ ้นส ่วนจำกัดในจังหว ัดยะลา. วารสารการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 12(1): 153-166. 

Kueket, P., Promtem, P., Saelaemae, S., Saau, K., Ama, N., Thanmook, W. and 
SaMae, I. (2021). Code of Ethics for Professional Accountants According to 
Islamic Beliefs. Psychology and Education. 58(2): 2453-2461.  

   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  6.1.3  บทความใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ   
                          ประเมินและตรวจสอบ 

ภูริชาติ พรหมเต็ม และเพ็ญนภา เกื้อเกตุ (2563). การพััฒนาชุดกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์์ 
เรื่องมาตรฐานการผลิ ิตผลิ ิตภั ัณฑ์์ . ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563. 2 - 6 
สิงหาคม 2563 (หน้า 479-491). โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ : กรุงเทพฯ. 

ภูริชาติ พรหมเต็ม และเพ็ญนภา เกื้อเกตุ และทิพนพพร เกื้อเกตุ. (2562). ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชีธนาคารใน 
3 จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ  
“Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 160-
165). นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

เพ็ญนภา เกื้อเกต,ุ มีนา ระเด่นอาหมัด, ภูริชาติ พรหมเต็ม, รอซีดะห์ ดาโอะ, ซอฟียะห์ มะอิง,                  

มารีแย ปูตะ, อาอีเสาะ บาราเห็ม และนุรุลฮีลัลห์ สีกี. (2562). ความคิดเห็นของผู้ทำ

บัญชีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด จังหวัดยะลา. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (หน้า 256-262). ยะลา 

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ภูริชาติ พรหมเต็ม และทิพนพพร เกื้อเกตุ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
          ต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในจังหวัดยะลา. ใน  
          การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ หัวข้อ “Social Innovation:  
          นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 160-165). นครศรีธรรมราช :  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 
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  เพ็ญนภา  เกื้อเกตุ, ภูริชาติ  พรหมเต็ม, ภูตรา  อาแล, อิบรอเฮม  เฮ็งปิยา, นูรียะห์ บินอาแว,  
          นูรไอนี เจะเลาะ, อิรฟานี มอลอ และอาซีหม๊ะ กอเดร์. (2561). การใช้ข้อมูลทางการ 
          บัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
          หัวข้อ การบูรณาการสหวิทยา การกับอิสลามานุวัตร สู่การสร้างสันติภาพ และสังคม 
          คุณธรรมอย่างย่ังยืน. พ.ศ.2561 (หน้า 1730-1739). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
   ภูริชาติ พรหมเต็ม, เพ็ญนภา เกื้อเกตุ, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, จารินี วัฒนไทย, นูรีดา เจะและ,  
          โนร์ซีอัน ยอ, ฮาซียะห์ มะมิง, อิบรอฮีม ดาโอะ. (2561). ปัญหาและอุปสรรในการจัดทำ
          บัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ  
          การบุรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตร สู ่การสร้างสันติภาพ และสังคม 
          คุณธรรมอย่างย่ังยืน. พ.ศ.2561 (หน้า 1730-1739). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
   6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1 ระดับปริญญาตรี    14   ปี  
  ชื่อวิชา  หลักการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารการผลิต    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการการดำเนินงาน    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การการบริหารโครงการ    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์    4(2-2-6) นก. 
  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  สถิติธุรกิจ    3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3(3-0-6) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท -  ปี  
  ไม่มี 
 
                                               (ลงชื่อ) ........................................................... เจา้ของประวัติ 
                                                           (อาจารย์ ดร.ภูริชาติ  พรหมเต็ม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ         
2. ชื่อ – สกุล                         นางปิยะดา มณีนิล                                      
3. ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์                          
4. สังกัด                               คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 2542 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
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  ชมพุนุท ศรีพงษ์, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และเวสารัตน์ คงนวลใย. (2564).  การพัฒนา 
          ห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน - ทองพับ)  จังหวัดยะลา. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 27(1) : 24-40. 
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง.(2562). 
          การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่  151  
          กองทัพภาคท่ี 4. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 11(4) : 346-365. 
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปิยะดา มณีนิล, และสัสดี กำแพงดี.  
          (2562). พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร. 39(5) : 159-174.  
  ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และวัลย์ลดา พรหมเวียง. (2562).  
          การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
          15(1) : 231-257.  
  ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง. 
          (2561). แนวทางการจ ัดการว ิสาหกิจช ุมชนแม่บ ้านกองพลทหารราบที ่  15 . วารสาร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 14(1) : 55-82. 

ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง. 
        (2561). แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4.    
        วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 38(5) : 40-58. 
ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี, และวัลย์ลดา พรหมเวียง.(2561).  
        แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4. วารสาร 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร. 38(5) : 40-58.  
Piyada Maneenin, Chompunuch Sriphong, & Sasadee Kamphangdee. (2021). Business  
        Environment with Business Potential of Community Enterprise in the Southern  
        Border Provinces of Thailand. Psychology and Education. 58(2) : 2328-2337. 
Sasadee Kamphangdee, Chompunuch Sriphong, & Piyada Maneenin. (2021). Capacity  
        Development in Community Enterprise with Business Alliance. Psychology and  
        Education. 58(2) : 2348-2354. 
Suppamas Rattanapipat, Nattee Kachornkittiya, Chompunuch Sriphong, Kanokwan          
        Kanchanatanee, Watchara Khaosung, Umaporn Chuengchao. (2021). The  
        Development of Tourism Entrepreneurship for Community Based Tourism in  
        Thailand.  Psychology and Education Journal, 58(1), 3870-3874.  
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที ่ม ีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
 ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการความรู้ 3(3-0-6) นก 
 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
         ชื่อวิชา การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
                     ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา นวัตกรรมทางการจัดการ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) นก. 
                     ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) นก. 
                     ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) นก.  
  ชื่อวิชา ธุรกิจจำลอง                                                  3(3-0-6) นก. 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท -  ปี  
      ไม่มี 
                                                        (ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                          (อาจารย์ปิยะดา มณีนิล) 


