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6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
อุ ษ ณี ย์ พรหมศรี ย า, อั บ บ๊ า ส พาลี เ ขตต์ , และลาวั ณ ย์ ทิ พ ย์ ม าศ. (2557). การวิ เ คราะห์ ก ล
ยุทธ์ เ พื่ อโอกาสทางการตลาดในมาเลเซี ย กรณี ศึกษากลุ่มแม่ บ้า นเกษตรกร ตาบล
ท่าสาปอาเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
โซฟีย์ หะยียูโซะ, อุษณีย์ พรหมศรียา, ราเชษฐ์ หีมสุหรี, สัสดี กาแพงดี, ซูซัน หามะ,
และอับบ๊าส พาลีเขตต์.(2558). การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาแกนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
จริน รัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์ , และอุษณีย์ พรหมศรียา (2558).ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตาบล สะเตง อาเภอเมืองจังหวัด
ยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, ลาวัณย์ ทิพย์มาศ, อับดุลเราะห์มาน สาและ,
และจรินรัตน์ วรวงศ์พทักษ์ (2559). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, และลาวัณย์ ทิพย์มาศ, สไลยา กุวิง, วุฒิชัย คงยัง, อัปสร อี
ซอ.ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดยะลา. (2560).ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อัปสร อีซอ, จิราพร เกียรตินฤมล, และอุษณีย์ พรหมศรียา, (2560). การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี, และอุษณีย์ พรหมศรียา, (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านลิมุด จังหวัดยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัปสร อีซอ, จริยา สุขจันทรา, มีนา ระเด่นอาหมัด, จิราพร เกียรตินฤมล,
และอุษณีย์ พรหมศรียา. (2561). การอนุรักษณ์และเพิ่มมูลค่าอาหารสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ตามแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อัปสร อีซอ, จริยา สุขจันทรา, จิราพร เกียรตินฤมล, และอุษณีย์ พรหมศรียา. (2561). การสื่อสารภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอาหารสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
อุษณีย์ พรหมศรียา, ลาวัณย์ พงษ์สุวรรษศิริ, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, และชฎาภรณ์ สวนแสน. (2562). แนว
ทางการพัฒนาตลาดสินค้านาเข้ามือสอง กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา . ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กาลังดาเนินการ).
6.2 บทความ (ถ้ามี)
จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์, และอุษณีย์ พรหมศรียา (2558).ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตาบล สะเตง อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. 15-16 สิงหาคม
2559.
โซฟีย์ หะยียูโซะ, อุษณีย์ พรหมศรียา, ราเชษฐ์ หีมสุหรี, สัสดี กาแพงดี,
ซูซัน หามะ, และอับบ๊าส พาลีเขตต์. (2559). การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาแกนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. โครงการประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 15 ธันวาคม 2559.
อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, ลาวัณย์ ทิพย์มาศ, อับดุลเราะห์มาน สาและ, และจรินรัตน์
วรวงศ์พทักษ์ (2560). อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 8. 22 มิถุนายน 2560.
อัปสร อีซอ, พอหทัย ซุ่นสั้น, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์ พรหมศรียา, และปวีณา เจะอารง. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตาบลท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจาปี 2561. 30 มีนาคม 2561.

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนวิชา 3161101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 8 เดือน
ชื่อวิชา 3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3156144 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3150102 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3161101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3156321 ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3161418 การค้าชายแดน
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3161310 การเจรจาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3120104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0-6) นก.
ชื่อวิชา 3161307 การจัดการการนาเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา 3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5) นก.
ชื่อวิชา 3161414 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
1(0-2-1) นก.
ชื่อวิชา 3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(540) ชม.
7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา

