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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International
Business
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (International
Business)
ชื่อย่อ : B.B.A. (International Business)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ยะลาในคราวประชุ มครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 15 กั นยายน
พ.ศ. 2557
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีใน
ปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้าน
ธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ส่งออก-นําเข้า เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในกรมส่งเสริมการส่งออก เจ้าหน้าที่ในกรมการค้า
ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร เป็นต้น
8.2 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ สายการบิน ส่งออก-นําเข้า การขนส่ง
ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น
8.3 นักวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นายอับบ๊าส พาลีเขตต์*
อาจารย์
3 9410 00021 83 8

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัย
M.Sc. (International Business) Universiti Utara
Malaysia
BA. (Hons) Management of
Universiti Utara
Technology
Malaysia
2. นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา*
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาจารย์
ราชมงคลธัญบุรี
1 9599 0011 0412
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สื่อสารสากล)
ราชมงคลธัญบุรี
2. นางลาวัณย์ ทิพย์มาศ
M.B.A. (International Business) The University of
อาจารย์
Queensland, Australia
3 9599 00136 41 8
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
4. นายอับดุลเราะห์มาน สาและ บธ.ม. (วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
อาจารย์
ธรรมาธิราช
3 9404 00130 11 1
ศศ.บ. (การบัญชี)
สถาบันราชภัฎยะลา
5. นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
3 9599 00247 44 9
หมายเหตุ *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะทําการรวมกลุ่ม
กันอย่ างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2558 เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในกลุ่ มอาเซียนจํานวน
10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีทางการค้า อํานวยความสะดวกทางการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ปี
2552
2550
2556
2552
2550
2548

2552
2543
2549
2543
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รวมไปถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป้าหมาย
สําคัญของการรวมกลุ่ม AEC นั้น อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การเป็นตลาดเดียว และมีฐาน
การผลิตร่วมกัน 2) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่อยู่ในกลุ่มให้อยู่ในระดับที่
ทัดเทียมกัน 3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยลดช่องว่างและความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ 4) เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนให้เข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น โดย AEC
เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมมากกว่า 600 ล้านคน ระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนแรงงานมากกว่า 300 ล้านคน ในขณะที่มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 429 ล้านไร่
สําหรับประเทศไทยแล้วสามารถขยายโอกาสทางการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สูงขึ้น เพิ่มขีด
ความสามารถในการเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน เพิ่มโอกาสของนักลงทุนไทยในการลงทุนยังประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึงเพิ่มอํานาจต่อรองของไทย
สําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้น มีกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่
ส่งผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยตรง ประกอบด้วย 1) แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT) 2) แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมการว่ าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for
Border Area: JDS) และ 3) แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซีย (ThailandMalaysia Joint Commission) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้วย
ความไว้เนื้อเชื่อใจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศของอนุภาค โดยเป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจรองรับประตูส่งออกแห่ง
ใหม่ทางทะเลสู่ตลาดอินเดีย ตะวันออกไกล และตลาดโลก
สํานักบริหารยุทธศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2560 ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนากระบวนการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ยางพาราทั้ ง ระบบการผลิ ต ก ารแปรรู ป และช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า
ยางพารา” ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม” และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัด
เชื่ อ ม โ ย งป ร ะ ช า คม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ” โ ด ย กลุ่ ม จั ง ห วั ด ใ น พื้ น ที่ ช า ย แ ด นภ า ค ใ ต้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญใน
ด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสมสําหรับการเชื่อมต่อกั บกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ โดย
จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาสมีชายแดนติดกับรัฐของประเทศมาเลเซีย ในขณะที่จังหวัด
ปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ชายแดนทั้งหมดมี 9 จุดตรวจ
ด้านการค้าชายแดนเช่น ด่านปาดังเบซาร์ ถือเป็นประตูสํา หรับการขนส่งและการเดินทาง ด่านสะเดา
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เป็นประตูสําหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางโดยรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2556 (ม.ค.-ก.ย.) มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียสูงถึง
371,090.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงถือว่าประตูสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้าง
งานให้ประชาชนในพื้นที่ โดยนักศึกษา ซึ่งจะกลายเป็นบุคลากรสําคัญในอนาคตจึงมีส่วนสําคัญในการ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มั่นคง พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่พัฒนา
เชื่อมโยงเป็นวงจรธุรกิจระหว่างประเทศของภูมิภาค และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติและ
อิสลามศึกษาโดยอาศัยศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฎยะลา ได้มองเห็นถึง
ความสํ าคัญที่จ ะผลิตบุ คลากรให้ มีความเชี่ยวชาญในหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเป็นกําลังสําคัญที่จะทํา
ให้การบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศในพื้นที่มี ความโดดเด่น รวมทั้งทําให้ท้องถิ่นสามารถ
นําเอาเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาทําให้เกิดความน่าสนใจที่จะดึงดูดนักลงทุนให้
เข้ามายังพื้นที่ได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่
ที่มีประวัติศาสตร์และสังคม วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิม โดยภาพรวมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะมีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านอาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเป็น
กลุ่มหลักที่จะเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งต้องใช้ภาษามลายูกลางและภาษาอังกฤษ เป็นส่วนสําคัญที่จะสามารถ
สื่อสารให้กับกลุ่มนักลงทุน โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความได้เปรียบเรื่องภาษา
มลายูกลางและภาษามลายูท้องถิ่นสามารถทําให้กลุ่ มนักลงทุนมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อสภาพสั งคมที่
เป็นอยู่ได้ และการนําเอากลยุทธ์ที่สําคั ญที่จะทําให้เกิดการสร้างงาน รวมทั้งการใช้เครือข่ายมุสลิมที่มี
อยู่ในแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกลุ่มนักลงทุนชาวมุสลิมให้เข้ามายังพื้นที่มากขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่ตอบสนอง
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น มีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก และธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ เน้นการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์ที่ทันสมัยในศาสตร์วิชาทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และสอดแทรกการเรี ย นรู้ตามสภาพการการทํางานจริง ให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สภาพพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ยะลา และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง มี ลั ก ษณะเป็ น การค้ า ชายแดน
มีทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ สภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งพันธกิจส่วนหนึ่งของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาคื อ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพันธกิจนี้ จึงพัฒนา
ให้นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของสภาพสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสํานึกรักษ์
ท้องถิ่น นํามาซึ่งการทํางานเพื่อก่อให้เกิดรายได้นํามาพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิ ช าเฉพาะเป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการประจํ า
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวด
วิชานั้น ๆ เกี่ย วกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้ สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ มุ่ ง เน้ น
มาตรฐาน ให้มีความรู้ ความชํานาญ มีศักยภาพในการนําจุดเด่นและจุดแข็งของท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคมลายู กลุ่ มประเทศอาเซีย น กลุ่ มประเทศมุสลิม และประชาคมโลก เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเข้าใจถึงความแตกต่างด้านสังคม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและนานาชาติ
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1.2

ความสาคัญของหลักสูตร
ธุรกิจระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู่การจ้างงาน
การสร้างอาชีพ การกระจายได้ราย และการลงทุนในภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก ธุรกิจการขนส่ง และการค้าชายแดน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น โดย
อาศัยการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การดําเนินธุรกิจ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จึง
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สามารถ
นํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ธุรกิจระหว่ างประเทศ
โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และสามารถสร้างโอกาสการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม
1.3.3 มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและสร้ า งสรรค์ ประยุ ก ต์ ค วามรู้
ความสามารถ มาพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล
1.3.4 มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานและเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.5 มีความรู้ พื้น ฐานทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เกี่ย วข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
1.3.6 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู รวมทั้งมีความใฝ่รู้ตื่นตัวในข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาตนเอง
หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
ครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
1. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่ต่ํา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
กว่าที่สํานักงานคณะกรรมการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
สม่ําเสมอ (ปีการศึกษา/ครั้ง)
ประเทศ ให้มีมาตรฐาน TQF
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

หลักฐาน:
1. เอกสารพัฒนาหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ตัวบ่งชี้:
1. หลักสูตรได้รับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
2. หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. วิเคราะห์ความต้องการและ
หลักฐาน:
กับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 1. รายงานผลการประเมินความ
ระหว่างประเทศและความ
อุตสาหกรรมด้านธุรกิจระหว่าง
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ต้องการของสถานประกอบการ
ประเทศในความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ตัวบ่งชี้:
1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของบัณฑิตในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี
4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
หลักฐาน:
การสอน วิจัย และบริการ
เรียนการสอนให้ทํางานบริการ 1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
วิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
อาจารย์ในหลักสูตร
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. อาจารย์ทุกคนต้องพัฒนา
2. เอกสาร/รายงานผลการการ
ตนเองอยู่เสมอ
พัฒนาตนเอง
ตัวบ่งชี้:
1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.4 การจัดการศึกษาในรายวิชาแกน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.5 แผนการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เทีย บเท่ า และมี คุ ณสมบั ติ อื่ น
ครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการใช้ศึกษาต่อ
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถ
สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นักศึกษายังมีทักษะไม่เพียงพอในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดหลักสูตรสอนเสริมในด้านภาษาต่างประเทศ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2558
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
รวมจานวนนักศึกษา
40
80
120
160
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
40
สําเร็จการศึกษา

2562
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2558
680,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1,360,000 2,040,000 2,720,000

2562
2,720,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ
8,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ
28,000
56,000
84,000
112,000
112,000
700 บาท ต่อปี
รวมรายรับ
708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)
-

รายละเอียดรายจ่าย
เงินคงคลัง ร้อยละ 20
- รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ร้อยละ 40
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
-

งบประมาณทีต่ ้องการ

2558

2559

141,600
283,200
283,200

283,200
566,400
566,400

2560

2561

2562

424,800
8,496,000
8,496,000

566,400
1,132,800
1,132,800

566,400
1,132,800
1,132,800

708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000
40
14,160

80
14,160

120
14,160

160
14,160

160
14,160
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ดังนี้
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

2100101
2100102
*2100117
2100104

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- บังคับเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
English for Communication and Learning Development

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
*2100115
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
หมายเหตุ *หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)
- เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
2100103
หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
2100116
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
2100109
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
2100113
สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
2100114
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
2100118
ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
2100119
การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
2100120
สุนทรียภาพของชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
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2150101
2150102
2150103
2150108
2150109
4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

3150101
3150102
3150103
3150204
3152102

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สังคมภิวัตน์
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
- เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Mathematics for Business
- บังคับเรียน
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบัญชีขั้นต้น 1
Accounting 1

6

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

6

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ไม่น้อยกว่า

91
39
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

39

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3153102
3153201
3154101
3156101
3156102
3156206
3159109
3162101
3162102

3161101
3161102
3161203
3161204
3161305
3161306
3161307

*

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operations Management
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Management Information System for Business
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
- วิชาเอกบังคับ
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Basic of International Business
อาเซียนศึกษา*
ASEAN Study
การตลาดระดับโลก*
Global Marketing
การจัดการข้ามวัฒนธรรม*
Cross Cultural Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Electronic Commerce for International Business
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
การจัดการการนําเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร
Import-Export and Customs Management

หมายเหตุ หมายถึง วิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
43
28

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3161413
3161414
3161415
3161308
3161309
3161310
3161311
3161312
3161416
3161417
3156329
3161418
3161419
3161420
3161421

*

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ*
International Logistics and Supply Chain
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ*
Seminar in International Business
การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ*
International Business Research
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้*
Southern Border Economic Development
การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ*
International Halal Business Management
การเจรจาสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Negotiation for International Business
การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ*
International Service Business Management
ภาษามลายูธุรกิจ*
Business Malay
การขนส่งทางทะเล
Maritime Transportation
การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
Sustainable Business Development
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
การค้าชายแดน*
Border Trade
การทําธุรกิจในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ*
Doing Business in Gulf Cooperation Council (GCC)
ภาษาอาหรับธุรกิจ*
Business Arabic
ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese

หมายเหตุ หมายถึง วิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3150306
เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Cooperative Education Preparation
3150408
สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(540
Business Cooperative Education
ชั่วโมง)
หรือ
3161322
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Field Experience in International Business Preparation
3161423
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
6(540
Field Experience in International Business
ชั่วโมง)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน

-

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต

3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

3(3-0-6)

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
3154101 หลักการตลาด
3161101 ความรูเ้ บื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ

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

รวม

15 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน

-

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/ชือ่ วิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

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

3161102 อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน

-

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต

3153102 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

3156206 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3150204 สถิติธรุ กิจ

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

3161203 การตลาดระดับโลก

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเลือกเสรี
-

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3150102 กฎหมายธุรกิจ

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

3161204 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

รวม

3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
-

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6)

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
3161305 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาเอกเลือก)
- กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3161306 การเงินระหว่างประเทศ
3161307 การจัดการการนําเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
หรือ
3161322 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

3161413 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3161414 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3161415 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ

1(0-2-1)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม
่ วิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาเอกเลือก)

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
รวม

9 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
หรือ
3161423 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12
- บังคับเรียน
10
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจําวันทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การนํ าเสนอข้อมูล ในเชิงให้ ความรู้ ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภ าษาในชีวิตประจํ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํ านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
The significance of Thai language as communication
tools; practice of language in daily used in listening,
speaking, reading and writing; the use of language in
formal and information communication; conducting
informative presentation and in term of giving opinion,
suggestion and criticism rationally; studying the problem
conditions and its solutions of language used in everyday
life; realizing the ethics and awareness to society in using
Thai for communication.

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่ อง
การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
Rules and development in speaking and writing skills
in order to speak and write effectively; practice in
speaking both individual and group and criticizing for
improvement; practice in writing plot, essay and articles
with the emphasis of standard language used in a certain
writing task; practice in criticizing.

2(1-2-3)
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจน
การนํ า เสนอข้ อ มู ล การให้ ค วามรู้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะโดยผ่ านกระบวนการค้น คว้ าตามหลั กวิ ช าการ เพื่ อ
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 presentation;
providing knowledge, analyzing opinion and suggestion
through the process of academic research to be used in
various situations for the sake of benefit in performing
duty and everyday use.

2(1-2-3)

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
English for Communication and Learning
Development
พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน
เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย
การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่ การถามและการให้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
และการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Developing English skills for communication in
listening, speaking reading and writing in daily life of
various situations: greeting, leave-taking, self-introduction
and other, making a request, offer for help, suggestion,
describing people objects and places; inquiring and
information giving; correspondence in telephone with
opinion; development of tools usage for research in
developing communication: dictionary use, article,

2(1-2-3)
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newspaper and information technology use.
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข
การขอบคุณ การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด
The use of Malay language for communication in daily
life; the conversational pattern in daily life: greeting,
thanks and non-formal suggestion with an emphasis on
listening and speaking.

2(1-2-3)

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภ าษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออก
เสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน
Developing skills in the use of Malay in listening
speaking reading and writing in daily life context; practice
of pronouncing Malay lexical correctly; practice of Malay
conversation for communication in various situations: selfintroduction, greeting, leave-taking, giving suggestion,
inquiring information nationally and internationally;
practice of simple writing.

2(1-2-3)

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ถ้ อ ยคํ า และสํ า นวนพื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติ งานและสาขาอาชี พ
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม

2(1-2-3)
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Practice of listening, speaking, reading, and writing
English for daily communication; focusing on basic
vocabulary and expression used in various situations
which relate to the practice and the career field; customs
and tradition of the English speaking countries including
appropriate social etiquette.
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทํา
ให้ การอ่านและการเขีย นคําไทยผิ ดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บคํ า ที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ่ า นผิ ด จากกฎเกณฑ์
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการ
เขียนคําไทยให้ถูกต้อง
Principles of reading and writing Thai words; factors
which affect miss-reading and incorrect writing; collecting,
analyzing and comparing the words that are usually
incorrectly read and written; discussing and summarizing
the ways to solve the mentioned problem; promoting
how to read and write Thai words correctly.
-

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ่ า นภาษาอั ง กฤษอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองาน
หน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
The effective development of English speaking and
reading skills; practice of speaking both individual and
in group; efficient class presentations and reading
practices; reading comprehension, reading newspapers,
advertisements, and websites.

2

หน่วยกิต
2(2-0-4)

2(1-2-3)
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน
โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การ
กรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
The efficient development of reading comprehension
in different fields and writing skill in the English language
with an emphasis on correct forms for educational
and career purposes such as writing a letter, filling an
application form, writing a report, etc.

2(1-2-3)

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking,
reading and writing English through real situations of
related careers; skills of thinking, analyzing problems,
making a decision in daily life and conducting a task.

2(1-2-3)

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน
การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู
ฝึ ก นํ า เสนอข้ อ มูล ในเชิง ให้ ค วามรู้ ข้อ คิ ด เห็ น เพื่ อประยุ กต์ ใ ห้ ใ ช้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม
The practice of listening, speaking, reading and writing;
the study of basic sentence patterns; the basic sentence
combination and study of Malay expressions; practice of
presenting information in terms of providing knowledge
and opinions for its application in accordance with the
social context.

2(1-2-3)
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Chinese language for communication in daily used,
conversational expression such as greeting, introducing,
etc. with an emphasis on listening and speaking skills,
aiming for the application in communicating with native
speakers.

2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้ าใจเรื่องทั่วๆ ไปให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Arabic alphabets, word formation processes, basic
sentences patterns; practice of listening, speaking, reading
and writing skills to understand generality in daily life,
and to be able to apply in communicating with native
speakers.

2(1-2-3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลก
เชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์
เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการอยู่ ร่ ว มกั น การนํ า หลั ก คํ า สอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

6

หน่วยกิต
2(1-2-3)
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Definition and scope of happiness on physical health
and mental ; positive perspectives on oneself, other, and
creature’s value, environmental and multicultural
adjustment; emotional quotient for livelihood and
cohabitation; practice of doctrine; morality, ethics, social
regulations and agreement for peaceful cohabitation in
society.
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้อง
กั บ กระบวนทั ศ น์ การรั บ รู้ ค วามงาม ผ่ า นภาพ เสี ย งและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะ
จากระดับท้องถิ่น สู่ส ากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
The study of the philosophy of beauty, nature and
art, the paradigmatic perspective, the perception of
beauty through picture, sounds, movements, and artistic
experiences. The local and international artistic patterns
both on ideas, techniques and methods in creating and
applying to real life situation are also studied.

2(2-0-4)

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า
ด้ว ยตนเอง วิ ธีการนํ า เสนอผลการศึ กษาค้นคว้าตามรู ปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
This course introduces the meanings, roles, then
significance of information for life-long learning, the
information sources and the access to them, the
methods of searching and collecting information for selfaccess learning, and the presentation of the results of
searching using standard forms and steps.

2(1-2-3)
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2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
ความหมายของชี วิต การดํา รงชีวิ ตในสั งคมปจจุ บัน กับ โลก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลั กศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ป ญหาและพัฒ นาปญญา
ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบตาง
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู
จั กแสวงหาความจริ งและความหมายของชีวิต ที่ถูกตองดีง ามเพื่ อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณอันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
The meaning of life and living in today society with
science and information technology are studied. The
truth and religious precepts are applied for problem
solving, intellectual development, life and society. Moral
and ethical development based on religious precepts
peaceful life and society, learning different worldviews,
analysis of the advantages and disadvantages of the
world outlook in order to know the truth and the
meaning of life are included. However, the right meaning
of life for a perfect human being leading to peaceful life
and society are also included.

2(2-0-4)

2100119 การพัฒนาตน
Self Development
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ ตน กระบวนการเกิดและพั ฒ นาตน การพัฒ นาสติ ปัญญา
ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง
Principles, element, as well as the determinants of
human behavior, the emergence process and selfdevelopment, emotional intelligence and ethics
development, prevention and stress management, the
human relations building, teamwork and conflict
management are focused.

2(2-0-4)
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความ
งาม ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น
การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก ความคุ้นเคย
และนํ าเข้าสู่ ความซาบซึ้ง เพื่อให้ ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of overall thought aesthetics and
behavioral aesthetics. Classification of the differences in
science of beauty. Importance of perception in sight,
hearing and movement towards visual arts, arts, music
arts and performance through the perception process of
value, recognition, familiarity that will lead to
appreciation and to also obtain experiences of aesthetic
appreciation.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2150101 สังคมภิวัตน์
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งทางประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and
environments in Thai society, ASEAN society, world
society, globalization, natural phenomenon that impact
on the changing of the society in various dimensions
including culture, tradition, economics and political
affairs.

2(1-2-3)

6

หน่วยกิต
2(2-0-4)
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2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
วิ เ คราะห์ ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู่
กระบวนการจั ด การด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กา รใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น
Analyzing the multi cultures that lead to the
management process on natural phenomenon and
environments which relate to community, philosophy
thoughts, sufficient economy, technology application that
are suitable for living in the local community.

2(2-0-4)

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพั ฒ นาทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทั ก ษะการจั ด การตนเอง และการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และ
การสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุ ษย์
อย่างสันติ
Meaning and importance of life skills including the
important elements of life skill, thinking skill, decision
making, creative thinking, positive thinking, thinking
analysis and emotional intelligence. The development of
human relationship skills, communication, selfmanagement skills and tension management. These are
also including self-awareness of service mind and service
minded building which will lead to the peaceful ways of
living for human beings.

2(1-2-3)
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2150108 ทักษะในการดาเนินชีวิต
Skills for Life
ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิด
สร้ างสรรค์ ความเห็น ใจผู้อื่น ความรับผิ ดชอบต่อสังคม การสร้าง
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การสื่ อ สาร การตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
Importance and elements of lifestyle skill in a new
society. It relates to an analysis and evaluation of
situations, creative thinking, feeling of sympathy, social
responsibility, human- relation building, communication,
decision making and daily life problem solving, tension
and emotional management and selections of activities
to help solve tension.

2(1-2-3)

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture
เอกลั กษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย
ความสํ าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการ
ทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้ าวหน้าในชีวิตและการ
ทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ
Social Identity, local culture and Thai culture, The
importance of interpersonal relation, nature of human,
Psychological process, making public conscious mind for
building the relationship between person and
community. Self-development for the advance in life and
working. Applying the principles into everyday life and
occupation.

2(1-2-3)
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
หลั ก การและกระบวนการคิ ด การให้ เ หตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
Principle and thought processes, giving reasons,
financial mathematics with interest, hire–purchase,
accounting tax and the applying of basic statistics in
daily life.

6

หน่วยกิต
2(1-2-3)

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เจต
คติทางวิทยาศาสตร์ ความสํ าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific
attitude. The importance and the impact of science,
technology, environment and the health improvement
for the quality of life.

2(1-2-3)

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
The basic knowledge of computer, information
technology, computer applying in daily life, knowledge
applying, law and ethics for using information system, and
the security of information system.

2(1-2-3)
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํา งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะ
ต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลิ นทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา
Energy, energy sources, electric energy, electricity
production, Electric circuit, electric appliances, working of
electric appliances, energy of living, working system of
human organs, heredity, chemical in daily life,
microorganism utilization by food industries, agricultural
productivities and heated and cooled industrial
products management, radiochemical, packaging and
storage.

2(1-2-3)

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติ กา มารยาท รู ป แบบและวิ ธี ก ารจัด การแข่ง ขั น กี ฬ า
ประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ล ะบุ ค คล หลั กปฏิบั ติในการเล่ น กีฬาเพื่อให้ เ กิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่น กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา
Rules, regulations, manners, formats and how to set
the various kinds of games. Principles and how to choose
the sport games appropriately with the latency of the
person. Practicing the games for gaining most benefits to
the body, emotion, and society. Injury prevention from
the sport games and basic first aid. Use the skills of sport,
developing the quality of life with playing sports and
traditional games, and developing the personality and
promoting the leadership

2(1-2-3)
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หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91
กลุ่มวิชาแกน
39
- เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทางอุปนัย
และ นิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ ชั่น พีชคณิตเชิงเส้น ลําดับ
และอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน
Fundamental business mathematics and applications
of deductive and inductive reasoning, set, relation and
function, linear algebra, sequence and series and financial
mathematics.

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

บังคับเรียน
39
3150102 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบุ ค คล นิ ติ ก รรม หนี้ สั ญ ญา และละเมิ ด ทรั พ ย์
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษัท กฎหมายว่ า ด้ ว ย
เอกเทศสัญญาที่สําคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ค้ําประกัน
จํานอง จํานํา และตั๋วเงิน เป็นต้น
Principles of civil and commercial code in context of
individuals, juristic person, debt, contract and trespass to
goods, the code of specific contracts trading, bartering,
surety-ship, pawning, mortgaging and bill of exchange.

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ศึก ษาความรู้ พื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ โดยเน้ น การสื่ อสารระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน คํ า ศั พ ท์ ท างธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสํ า นั ก งาน งาน
บุ คลากร การสนทนาทางโทรศัพท์ การจัดลํ าดับ งานและการนั ด
หมาย การติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป การสื่ อ สารภายในสํ า นั ก งาน จดหมาย
สอบถาม การสั่งซื้อ การแจ้งราคาสินค้า และการสมัครงาน

3(3-0-6)

-
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Introductions to business focusing on business
communication, office usage vocabulary, human
resources, telephone conversations, work ordering,
appointment setting, communication in office, purchasing
order, quotation and job application.
3150204 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถิ ติ แ ละการนํ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่า การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ ความแปรรวน สถิตินอนพารา
เมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลข
ดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
Principles and applications of statistics for collecting
and presenting data, fundamental analysis, random
variables, probability distribution of random variables,
populations and samples, evaluation, hypothesis testing,
chi-square test, covariance analysis, non-parametric
statistics, correlation and regression analysis, time series,
index number, business forecasting and decision making.

3(3-0-6)

3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทาง
บัญชีแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบั นทึกบั ญชีตามวงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุด
รายวัน ทั่วไป และผ่ านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่ว ไป การ
จั ด ทํ า งบทดลอง การปรั บ ปรุ ง และปิ ด บั ญ ชี กระดาษทํ า การ งบ
การเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า

3(2-2-5)
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Concepts, purposes of accounting, advantage of
accounting information, accounting history, methods and
regulations of accounting, framework for preparation of
financial statement, principles of recording transaction
according to double entry accounting method,
accounting cycle, daily journal entries and ledger
recording, trial balance, entry adjustment and closes,
preparation of the financial balance for service and
merchandising enterprise.
3153102 การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ
ตลอดจนเป้ าหมายและความสํ าคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้
เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงิน ทุนมา
เพื่อใช้ในการดําเนิน การของธุรกิจ การวิเคราะห์ และการวางแผน
การเงินการพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน ค่าของ
ทุน และนโยบายเงินปันผล
Scope, characteristics, roles and functions of
financial department in business sector including goals
and importance, focusing on understanding the purposes
and significance of business finance in the context of
asset allocation, business financing, evaluation and
funding capital projects, financial structure, capital values
and dividend policy.

3(3-0-6)

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตาม
ประมวลรั ษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ
อากรแสตมป์ และอื่นๆ

3(3-0-6)
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Tax legislations, evaluations and collections
according to Thai Revenue Code and relevant taxespersonal income tax, corporate income tax, value added
tax, specific business tax, withholding tax, tariff, excise
tax, revenue stamp and etc.
3154101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรม
หลั ก ทางธุ ร กิ จ อย่ า งหนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง แนวทางการศึ ก ษา
แนวความคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการ ตลาด ระบบการตลาดและ
เป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท
ของตลาดและส่วนประสมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด
Meaning and importance of marketing in term of
essential business activity, marketing methods and
philosophies including market system, targeting, incentive
marketing and customer behavior as well as exploration
of market types, marketing mix and marketing ethics.

3(3-0-6)

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานทาง
ธุรกิจ ประเภทของธุร กิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ
กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ พฤติกรรมองค์การและการบริหารการเงินและบัญชี ศึกษา
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวพระราชดํ า ริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการ
บริหารธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Entrepreneurship pattern and concepts, business
types, business environment, business risk as well as
management procedure, business functions in term of
business management, marketing management,
production management, human resource management,
organization management and finance and accounting
management, implication of sustainable economy in
business and business ethics.

3(3-0-6)
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3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ การวิ เคราะห์ ง าน การวางแผนกํ าลั ง คน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารข้ อมูล สารสนเทศการบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Backgrounds, theories and principle of human
resource management. The function, responsibilities and
procedure of human resource management. There are
job evaluation, human resource planning, recruitment,
selection, training and development, new performance
evaluation, effectiveness improving via human resource
information management as well as relevant human
resource factors.

3(3-0-6)

3156206 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operations Management
เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการผลิตสินค้าและ
บริการ การวางแผนและออกแบบทําเลที่ตั้ง กําลังการผลิตและการ
บริ การ การควบคุมคุณภาพการผลิ ตและการบริการ การควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและการ
บริการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ
Tools and techniques of goods and service
production system according to location planning and
design, production capacity, quality control, inventory
control, logistic system, supply chain including
management and production software usage.

3(3-0-6)

3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบาย
การเงิ น การคลั ง การค้ า ระหว่ า งประเทศ วั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ และ
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)
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Principle and theory application of economics in
business, customer behavior, production, marketing,
national income, monetary and fiscal policy, international
trade, business cycle including economic impact studies.
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Management Information System for Business
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและ
สารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฐานข้อ มู ล
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบสารสนเทศในองค์ ก ารธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในด้านการวางแผน การ
ควบคุม การตัดสิน ใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการจัดการธุรกิจ
Meaning and significance of information system,
data and information in organization, information
technology for management, hardware and software for
information and communication technology, automated
office database, information technology system in
organization, information technology support system for
business management; planning, controlling, and decision
making, information system development for business
management.

3(3-0-6)

3162102 โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปในงานธุรกิจด้านการใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรม
คํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
เพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ
Examine and experience the software package for
business document management, computation,
presentation package, overview of internet and network
system, internet application for business.

3(2-2-5)
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3161101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
Basic of International Business
แนวคิ ด ทฤษฎี นโยบายธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ปั จ จั ย และ
องค์ป ระกอบที่มีความสํ าคัญต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
รวมถึงการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
Concepts, theories, international business policies,
factors and essential components for international
business conduct as well as strategy selection in
international business conduct.

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3161102 อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
พั ฒ นาการจากอาเซี ย นสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง สั ง คม
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซี ย น ตลอดจนข้ อ ตกลงการค้ า การลงทุ น และบริ ก าร หรื อ
ข้อตกลงอื่นๆ สามารถนํามาประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจระหว่างกัน
Development from ASEAN to ASEAN community,
social, cultural, political contexts of ASEAN country
members as well as trading agreement, investment, and
services or other critical agreements, used in the
application for business conduct among these country
members.

3(3-0-6)

3161203 การตลาดระดับโลก
Global Marketing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3154101 หลักการตลาด
แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสําคัญของการตลาดระดับโลก
พั ฒ นาการสู่ ค วามเป็ น ตลาดระดั บ โลก ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การตลาดระดับโลก การวางแผนกลยุทธ์สําหรับการตลาดระดับโลก
การวิ จั ย และพั ฒ นา องค์ ประกอบของส่ ว นประสมทางการตลาด
ระดั บ โลก พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาสถานการณ์ ด้ า นการตลาดในภู มิ ภ าค
อาเซียน

3(3-0-6)
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Concepts, objectives, and significance of global
marketing, development to global marketing, factors
affecting global marketing, strategic planning for global
marketing, research and development, global marketing
mix components and the study of marketing situations in
ASEAN region.
3161204 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Management
ความหมาย ความสํ าคัญ และทฤษฎี เกี่ยวกับ การจัดการข้าม
วัฒ นธรรม การจั ดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาจะเน้นในการจัดการข้ามวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ
Meaning, significance, and theories relating to crosscultural management, international human resources
management, among the others, focus on cross-cultural
management in ASEAN countries and others.

3(3-0-6)

3161305 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Electronic Commerce for International Business
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี ผล
ต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพในการทํางานด้านธุรกิจ
Principles, concepts, and significance of electronic
media towards international business, use of electronic
media to develop potentials in business performance.

3(2-2-5)

3161306 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3153102 การเงินธุรกิจ
บทบาทและนโยบายการค้าระหว่างที่มีผลต่อการเงินระหว่าง
ประเทศ ดุ ล การชํ า ระเงิ น ระบบการเงิ น และตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การปริวรรตเงินตราและระบบอัตราแลกเปลี่ยน การ
วิเคราะห์และการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3(3-0-6)
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Prerequisite : 3153102 Business Finance
Roles and international trade policies affecting the
international finance, balance sheet, monetary system,
and international money market, monetary
transformation and exchange system, international
monetary exchange analysis and forecast.
3161307 การจัดการการนาเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร
Import-Export and Customs Management
รูปแบบ กระบวนการส่งออก-นําเข้าสินค้า และพิธีการศุลกากร
เงื่อนไขทางการพาณิชย์ระหว่างประเทศ องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ ง ออก-นํ า เข้ า สิ น ค้ า รู ป แบบการชํ า ระเงิ น รวมทั้ ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานพิธีการศุลกากร พร้อมกับ
ศึกษากฎระเบีย บศุลกากรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงในประชาคมอาเซียนและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
Forms, export-import procedure and customs
protocol, international commercial conditions,
organizations and relevant corps to trade export-import,
payment forms, application of information technology in
customs protocol, and customs regulations as well as
those related ones especially those concerning with
regulations, rules, and agreements of ASEAN community.

3(2-2-5)

3161413 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
International Logistics and Supply Chain
แนวคิด ความสําคัญ และกระบวนการของกิจกรรมโลจิสติกส์
และการจัดการห่วงโซอุปทานสําหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า กิจกรรม
การจั ดเก็บและควบคุมสินค้า กิจกรรมการเคลื่ อนย้าย อันจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น สํ า หรั บ
ผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นเนื้อหาในอาเซียน
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)
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Concepts, significance, and logistic activities
procedures and supply chain management for
international business entrepreneur, and those related
activities on merchandise distribution, inventory activities
and control, and movement activities which are
beneficial in fostering competitive ability for those
international business entrepreneur focusing on ASEAN
content among the others.
3161414 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business
การวิเคราะห์และการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ การดําเนินธุรกิจในอาเซียน
เพื่อนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
Analysis and discussion on international business
issue focusing on those issues concerning with business
conduct in ASEAN for presentation and discussion in
classroom.

1(0-2-1)

3161415 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3150204 สถิติธุรกิจ
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็น
ปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
และประเทศมุสลิม
Prerequisite : 3150204 Business Statistics
Meaning, significance, and business research
approach, steps and research methodologies in
conducting business research, student can choose any
problem issues or interesting topics focusing on those
international business in ASEAN and Muslim countries.

3(2-2-5)
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3161308 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
Southern Border Economic Development
ทฤษฎีและแนวคิดของการพัฒ นาเศรษฐกิจ สภาพทั่วไปของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมถึงแผน ยุทธศาสตร์ กรอบความ
ร่วมมือที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ ปัญหาและ
อุป สรรคที่มีต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจในพื้นที่และเชื่อมโยงกับกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Economic development theories and concepts,
general context of Southern Border region economy,
planning, strategic cooperation frame concerning
economy development in the Southern Border region,
problems and obstacles affecting economy development
in the Southern Border region as well as those in ASEAN
and related countries.

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3161309 การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ
International Halal Business Management
หลั กการ แนวคิด และความสํ าคัญ ของการดําเนิน ธุรกิจใน
ทัศนะอิสลาม กระบวนการ ขั้นตอน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ได้ตราฮาลาล นําไปสู่การจัดการธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ
Principles, concepts, and significance of business
conduct in Islamic view, procedures, steps, and Halal
brand registration development leading further to
international Halal business management.

3(3-0-6)

3161310 การเจรจาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Negotiation for International Business
หลั ก การและกระบวนการของการเจรจาต่ อ รองทางธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงจริยธรรมในการ
เจรจาต่อรอง ธรรมเนียมปฏิบัติและการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง
ข้ามวัฒนธรรม
Principles and procedures of international business
negotiation, negotiation strategies and negotiation ethics,
cross-cultural negotiation practices and communication.

3(3-0-6)
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3161311 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
International Service Business Management
บทบาท ความสําคัญของการทําธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจบริการ การดําเนินการ และ
การควบคุม รวมถึงการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเน้น
กรณีศึกษาธุรกิจบริการระหว่างประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
Roles, significance of international service business
conduct, planning, service business strategic, performance
and monitoring as well as international service business
management focusing on international service business
case studies in ASEAN and other related countries.

3(3-0-6)

3161312 ภาษามลายูธุรกิจ
Business Malay
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
ความรู้ ท างด้ า นภาษามลายู ธุ รกิ จ เน้ นการสื่ อ สารระหว่ า ง
หน่วยงาน คําศัพท์ทางธุรกิจ การสมัครงาน การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย และการนําเสนองานทางธุรกิจ
Prerequisite: 2100109 Basic Malay
Linguistic knowledge on business Malay
concentrating on inter-work unit communication, business
vocabularies, job application, on-the-phone conversation,
making appointment, and business presentation.

3(3-0-6)

3161416 การขนส่งทางทะเล
Maritime Transportation
รูปแบบ กระบวนการ กลยุทธ์และประเภทของการขนส่งทาง
ทะเล ท่าเรือและจุดเชื่อมต่อต่างๆ รูปแบบและบทบาทของตัวแทน
การขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ องค์กรและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล
Types, procedures, strategies, and types of marine,
port and various linkages, types and roles of
transportation agents, international transportation agent,
related organizations and documents concerning
maritime transportation.

3(3-0-6)
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3161417 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
Sustainable Business Development
แนวคิด หลักการอิสลาม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ แนวคิดและวิธีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างคุ้มค่า โดยสร้างจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสําคัญ
ตลอดจนศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ธุรกิจ
Concepts, Islamic principles and self-sufficiency
economy for their application in business. Concepts and
methods in appropriately utilizing resources, formation of
social consciousness and responsibility, study of business
competitive advantage and sustainability.

3(3-0-6)

3156329 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ หลักการ
จัดการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การจัดองค์การ การจัดการ
การตลาด การจั ด การการเงิ น การจั ด การการผลิ ต การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กฎหมายธุ ร กิ จ จรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ
ผลกระทบของธุ ร กิจ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการเสริ ม สร้า งความคิ ด
สร้างสรรค์
Characteristics and qualifications of entrepreneurs,
business management principles, business formation
approach, organization management, marketing
management, financial management, production
management, human resource management, business
law, businessman’s ethics, business effect on
environment, and creative thinking formation.

3(3-0-6)

3161418 การค้าชายแดน
Border Trade
หลักการ แนวคิด พัฒนาการและกระบวนการการค้าชายแดน
สภาพทั่วไปของการค้าชายแดน ความแตกต่างของการค้าชายแดนใน
แต่ละพื้นที่ของไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการค้า
ชายแดน การพัฒนาและประยุกต์เชิงบูรณาการในการประกอบธุรกิจ
การค้ า ชายแดน โดยเน้ น ศึ ก ษาการค้ า ชายแดนระหว่ า งไทยกั บ
มาเลเซีย

3(3-0-6)
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Principles, concepts, development and procedures
of border trade, general context of border trade,
difference of border trade in each region of Thailand and
border trade problem and impediment analyses,
development and application in integrated form for
border trade conduct focusing on the study of ThaiMalaysia border trade.
3161419 การทาธุรกิจในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
Doing Business in Gulf Cooperation Council (GCC)
รูปแบบและผลการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อการดําเนินธุรกิจใน
กลุ่มประเทศความร่ว มมืออ่าวอาหรับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อ มและสถานการณ์ ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ความร่ ว มมือการค้า การลงทุนระหว่างไทยและ อาเซียนกับกลุ่ ม
ประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ทําธุรกิจ
Forms and consequences of economic cooperation
for Gulf Cooperation Council (GCC), regulations, rules, and
cooperation characteristics among the country members,
environment and situation change affecting business
conduct, trade cooperation, investment between
Thailand and ASEAN with Gulf Cooperation Council (GCC)
and problems and obstacles in business conduct.

3(3-0-6)

3161420 ภาษาอาหรับธุรกิจ
Business Arabic
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
ความรู้ทางด้านภาษาอาหรับธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน คําศัพท์ทางธุรกิจ การสมัครงาน การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย และการนําเสนองานทางธุรกิจ
Prerequisite: 2100111 Basic Arabic
Linguistic knowledge on business Arabic
concentrating on inter-work unit communication, business
vocabularies, job application, on-the-phone conversation,
making appointment, and business presentation.

3(3-0-6)
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3161421 ภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ ทางด้านภาษาจีนธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน คําศัพท์ทางธุรกิจ การสมัครงาน การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย และการนําเสนองานทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Prerequisite: 2100110 Chinese for Communication
Linguistic knowledge on business Chinese
concentrating on inter-work unit communication, business
vocabularies, job application, on-the-phone conversation,
making appointment, and business presentation.
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาตนเองตาม
มาตรฐานวิช าชีพของแต่ล ะสาขาวิช า เช่น การพัฒ นาบุคลิ กภาพ
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
Principles, concepts, procedures of cooperative
education and related regulations and rules, job
application techniques, operation basic knowledge at firm
into self-development on professional standard in each
field of study such as personality development, English
language development, information technology,
communication, human relation, team-working, quality
management, report writing, academic presentation
techniques, and practicum at firm.

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงาน
และการทํา รายงานจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ การดู แลของผู้ บริ ห ารแต่ล ะ
สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่ า 600
ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง
Prerequisite: 3150306 Business Cooperative Education
Practicum in various business units with report
making under supervision of administrator of each
business unit and advisor for not less than 600-hour or
not less than 16-week real practicum.

6(450 ช.ม.)

3161322 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
Field Experience in International Business Preparation
การเตรี ยมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
Students’ preparation prior to field experience in
their career focusing on perception, characteristics, and
career opportunity, learner development on knowledge,
skills, attitude, inspiration, and appropriate characteristics.

3(2-2-5)

3161423 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
Field Experience in International Business
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3161322 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
การฝึ ก ประสบการณ์ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ สําหรับการนําไปประยุกต์ในองค์การหรือหน่วยงาน
เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง

6(450 ช.ม.)
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Prerequisite: 3161322 Field Experience in International
Business Preparation
Field experience, practicum on international
business for the application in organizations or work units,
and for knowledge, skills, attitude, career experience for
not less than 600 hours.

3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

1. นายอับบ๊าส พาลีเขตต์
อาจารย์
3 9410 00021 83 8

2. นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา
อาจารย์
1 9599 0011 0412

3. นางลาวัณย์ ทิพย์มาศ
อาจารย์
3 9599 00136 41 8

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

M.Sc.
(International
Business)
BA. (Hones)
Management of
Technology
บธ.ม. (ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

ปีที่
ภาระการสอน
สาเร็จ (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
การ
ศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562

Universiti Utara
Malaysia

2552 8

Universiti Utara
Malaysia

2550

มหาวิทยาลัย
2556 15
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
มหาวิทยาลัย
2552
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
The University of 2550 15
Queensland,
Australia

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล)
M.B.A.
(International
Business)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษเฉพาะ สถาบันเทคโนโลยี
กิจ)
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง

2548

8

8

8

8

15

15

15

15

15

15

15

15
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ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

4. นายอับดุลเราะห์มาน สาและ
อาจารย์
3 9404 00130 11 1
5. นางสาวจรินรัตน์
วรวงศ์พิทักษ์
อาจารย์
3 9599 00247 44 9

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

บธ.ม. (วิทยาการ
จัดการ)
ศศ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินและ
การธนาคาร)
วท.บ. (สถิติ)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

ปีที่
ภาระการสอน
สาเร็จ (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
การ
ศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562

2552

15

15

15

15

15

2543
2549

15

15

15

15

15

2543

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวบัตร
ประชาชน
1. นางปวีณา เจะอารง
อาจารย์
3 9405 00144 08 3
2. นางสาวกัลยรัตน์ พินิจจันทร์
อาจารย์
3 9399 00029 86 7
3. นางสาวนุชนภา เลขาวิจิตร์
อาจารย์
3 95030 00184 59 6

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการ
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)
บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป)

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
ปี

2558

มหาวิทยาลัยเกษม
2550 15
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษม
2546
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
2549 15
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2543
มหาวิทยาลัยสยาม
2547 15
มหาวิทยาลัยสยาม

2544

2559

2560

2561

2562

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจาตัวบัตร
ประชาชน
1. 1. นายนฤมาน แนลูแล
2. 3 9410 00260 26 3

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.B.A.
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Universiti Utara
Malaysia
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตาแหน่งงาน/
ผลงานวิชาการ/ประสบการณ์
นักวิชาการอิสระ/ประสบการณ์
สอนในระดับอุดมศึกษา 3 ปี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ มความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝึกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ โรงแรมและธุรกิจที่พัก
บริษัทสายการบิน ศูนย์ประชุม สถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ และฝึกใน
หน่ ว ยงานราชการด้านธุร กิจ ระหว่างประเทศ เช่น กระทรวงพาณิช ย์ การท่าเรือแห่ งประเทศไทย
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า เป็ น ต้ น ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ นิ เ ทศ นอกจากนั้ น แล้ ว
สาขาวิ ช าธุร กิจ ระหว่างประเทศ มี วัตถุป ระสงค์ที่จะนํ านักศึ กษาไปฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้นักศึกษาดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องผ่านเกณฑ์ที่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศกําหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปแก้ ปั ญ หาในภาคอุ ต สาหกรรมโดยใช้ ก าร
บริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัยสํา หรับนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพต่อไป โดยนักศึกษาทําวิจัยกลุ่ม จํานวนผู้ร่วมวิจัย 2-3 คน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทําวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในด้านการทําวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5.2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม
5.2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทํางานวิจัยเป็นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คํา ปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัย ที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจน
กระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา ติด ตามการทํางานของนักศึกษา
และจดบันทึกการให้คําปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานําเสนอการวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย และรับ
การประเมินโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ประจําหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
กลางและภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม ตั้งแต่
นักศึกษาชั้นปี 1 ถึง 3 อย่าง
น้อยปีละ 2 กิจกรรม
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
สารสนเทศ
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติมให้แก่
นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1
กิจกรรม

กลยุทธ์การประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม
3. การประเมินผลการผ่านการ
อบรมด้านภาษา
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม
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คุณลักษณะพิเศษ
3 มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก
สาธารณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธ์การประเมินผล
1. มอบหมายให้นักศึกษา
1. ผลการดําเนินงานต่ออาจารย์
รวมกลุ่มทํากิจกรรมที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
2. รายงานสรุปกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาอย่างน้อยปีละ
1 กิจกรรม
4. ทักษะด้านวิชาชีพทางธุรกิจ
1. การเรียนการสอนตาม
1. การสอบวัดผล
ระหว่างประเทศ
หลักสูตร
2. รายงานสรุปกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ
3. การประเมินผลการเข้าร่วม
หลักสูตรโดยการทัศนศึกษา
กิจกรรม
ศึกษาดูงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
5. ด้านบุคลิกภาพ
1. ยกระดับการแต่งกายนักศึกษา 1. การประเมินผลโดยอาจารย์
ด้วยการออกมาตรการ
ผู้สอน
2. กําหนดให้การแต่งกายตาม
ระเบียบที่ถูกต้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทดและสู้งาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้ น การเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลั ย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต
2) การวิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤติ ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ
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3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
4) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตอาสา
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
2) การแสดงออกถึ ง ความสามารถในการบู ร ณาการความรู้ และการ
ประยุกต์ความรู้
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้
ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิง บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํา
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ และการใช้เกมส์ เป็นต้น
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมิ น เป็ นการวัดและการประเมินทั กษะการคิ ด และการแก้ไ ข
ปัญหา เช่น
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมิ น จากผลงานที่ เ กิ ด จากการใช้ ก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน
การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ก รณี ศึ ก ษา การศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่อสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังนั้น
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ ตั ว เลข แปรผลและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทค
โนโลยสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลากเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่นําเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต
และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อ สอบ การทํารายงานกรณี
และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สถาบัน และสังคม
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3) การแสดงออกถึ ง การเคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้ นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลั ย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สถาบัน และสังคม เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิต
อาสา
2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา
3) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อน อาจารย์
และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน
ตนเอง และประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด
เพื่อการแสวงหาความรู้
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้
5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม
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2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้
ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้ง ระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํา
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการและการใช้เกมส์ เป็นต้น
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินเป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
เช่น
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมิ น จากผลงานที่ เ กิ ด จากการใช้ ก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน
การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ก รณี ศึ ก ษา การศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา
2.2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม
3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเป็นทีม
5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสังคม ดังนั้น
อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอน ดังนี้
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1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นํา
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) แสดงออกถึง ความสามารถในการติด ต่อสื่ อสารระดับบุ คคล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและนําเสนอ
ข้อมูล
4) แสดงออกถึ ง ความสามารถในการสื่ อ สารต่ อ สาธารณชน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเล
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารในการติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลองและนําเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต ประเมินทักษะ
การพูด การเขียน แบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
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2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
และสู้งาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
5) รั ก และภู มิ ใ จในสถาบั น ท้ อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 ด้านความรู้
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่า ง
เหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู้
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา
กระบวนวิชา

จานวน 5 ข้อ
จานวน 3 ข้อ
จานวน 2 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3
1
2

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน 3 ข้อ
จานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 1 2 3 4

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
O ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
กระบวนวิชา
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 3 ข้อ จานวน 2 ข้อ จานวน 3 ข้อ
จานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3
1
2
1 2 3 1 2 3 4
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน์
2150102 การจัดการทางสังคม
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รายวิชา
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 3 ข้อ จานวน 2 ข้อ จานวน 3 ข้อ
จานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ1 ข้อ ข้อ ข้อ
ข้อ ข้อ1 ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5
2 3
1
2
2 3 1 2 3 4
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองสถาบัน และสังคม
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อการแสวงหาความรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
(6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเป็นทีม
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและนําเสนอข้อมูล
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

กระบวนวิชา

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
หมวดวิชาเฉพาะ
3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3150102 กฎหมายธุรกิจ
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3150204 สถิติธุรกิจ
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
3153102 การเงินธุรกิจ
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
3154101 หลักการตลาด
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

กระบวนวิชา

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3156102 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
3156206 การจัดการการผลิต
และการดําเนินงาน
3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจ
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
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กระบวนวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
3161101 ความรู้เบื้องต้นทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3161102 อาเซียนศึกษา
3161103 การตลาดระดับโลก
3161204 การจัดการข้าม
วัฒนธรรม
3161305 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
3161306 การเงินระหว่าง
ประเทศ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 6 ข้อ
จานวน 4 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
จานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

กระบวนวิชา

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเอกบังคับ (ต่อ)
3161307 การจัดการการนําเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร
3161413 โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ
3161414 สัมมนาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3161415 การวิจัยธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
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กระบวนวิชา

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเอกเลือก
3161308 การพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ชายแดนใต้
3161309 การจัดการธุรกิจฮา
ลาลระหว่างประเทศ
3161310 การเจรจาสําหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
3161311 การจัดการธุรกิจ
บริการระหว่างประเทศ
3161312 ภาษามลายูธุรกิจ
3161416 การขนส่งทางทะเล

  O

O

O

  O O O

O

O O  O   O    O O 

  O

O

O

O  O  O

 O   O O  O O  O O O 

   O

O

O  O O O

  O O  O O O O  O  O 

  O

O

O

  O O O

  O O O O O O    O O O

  O
  O

O O  O O  O  O  O O O  O  O   O O
O O   O O O   O O O O  O O O O   O
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
70

71

กระบวนวิชา

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3161417 การพัฒนาธุรกิจที่
ยั่งยืน
3156329 การเป็นผู้ประกอบการ
3161418 การค้าชายแดน
3161419 การทําธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ
3161420 ภาษาอาหรับธุรกิจ
3161421 ภาษาจีนธุรกิจ
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กระบวนวิชา

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จานวน 6 ข้อ

จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

จานวน 5 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
3150306 เตรียมสหกิจศึกษา
ธุรกิจ
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
3161322 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3161423 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสอนของหลักสูตร
2.1.2 การทวนสอบกับนักศึกษาใช้กระบวนการโดยการสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทํา
วิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1.1 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.1.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น
2.2.1.3 การประเมินจากนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย
2.2.1.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็น
อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.2 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรภายนอก
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรั ชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มี
การกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การทํ า วิ จั ยสร้ า งองค์ค วามรู้ ใหม่ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.7 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพื่อการเรียนการสอน เช่น E-learning
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี คณะกรรมการประจํา หลั กสู ตร อั นประกอบด้ว ยรองคณบดี ฝ่ า ย
วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็น
ผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารของคณะ
วิทยาการจั ดการและอาจารย์ผู้ สอน ติดตามรวบรวมข้อมูล สํ าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยทีอ่ าจารย์
และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นํา
ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้านการ
บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทาง
การเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

การดาเนินการ
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพบริหารธุรกิจในระดับชาติ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม
ประจําวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือ
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชานั้นๆ และจํานวนคณาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําในทาง
วิชาการ และหรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ หรือในด้านที่
เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ 4 ปี

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพด้านการ
บริหารธุรกิจ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย์
4. จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ทุกๆ 2 ปี
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การประเมินผล
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
เป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิต

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อวัสดุ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ตํ า รา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ห นั ง สื อ ด้ า นการบริ ห ารจัด การและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ฐานข้อมูลที่จ ะให้สืบค้น ส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะวิทยาการ
จัดการมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.2.1 สถานที่
จานวนที่ จานวนที่ต้องการ
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
หมายเหตุ
มีอยู่แล้ว เพิ่มในอนาคต
1.
ห้องบรรยายอาคารเรียน 3
7
ความจุ 55 คน
2.
ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
6
อาคาร 20 ความจุ 100 คน
3.
ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
12
อาคาร 20 ความจุ 55 คน
4.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
-
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ลาดับ
1.
2.
3.
4.

2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน (ของคณะ)
รายการและลักษณะเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ PC จํานวน 3 ห้องๆ ละ ประมาณ 41 เครื่อง
Note Book หลักสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร + ผู้บริหารฯ
คณะ 10 เครื่อง
Projector
โทรทัศน์ขนาด 36 นิ้ว

จานวน
123 เครื่อง
20 เครื่อง
10 เครื่อง
5 เครื่อง

2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website
http://aritc.yru.ac.th
1. บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 ตารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ จํานวน
8,597 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
จํานวน
130,696 ชื่อเรื่อง
รวม
139,293 ชื่อเรื่อง
1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์)
ภาษาอังกฤษ จํานวน
ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
จํานวน
3,577 ชื่อเรื่อง
รวม
3,577 ชื่อเรื่อง
1.3 วารสาร/นิตยสาร
ภาษาอังกฤษ จํานวน
52 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
จํานวน
289 ชื่อเรื่อง
รวม
341 ชื่อเรื่อง
2. บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
2.2 บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลา
2.4 บริการ Online Public Access Catalog (Web Opac) เข้าใช้ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://opac.yru.ac.th
2.4.1 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web Opac
2.4.2 บริการยืมต่อผ่าน Web Opac
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online)
3.1 ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าจํานวน 6 ฐานข้อมูล เข้าใช้ได้จาก
http://aritc.yru.ac.th
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3.1.1 ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหาร
จัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง
URL :: http://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid
3.1.2 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ
URL :: http://pubs.acs.org
3.1.3 H.W.Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
URL :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile
=ehost&defaultdb=ofm
3.1.4 Pro Quest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่
รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
URL :: http://search.proquest.com
3.1.5 SpringerLink เป็นสํานักพิมพ์ชั้นนําที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชา
หลั ก ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
URL :: http://www.springerlink.com
3.1.6 Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อม
การอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
URL :: http://apps.webofknowledge.com
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book Online) เข้าใช้ได้จากเว็บไซต์
http://aritc.yru.ac.th หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการค้นคว้าจานวน 2 ฐาน
4.1 2eBook เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)ภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย 2eBook ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 เพื่อดําเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ใน
ด้านต่ างๆไปยั ง กว้างขวาง มีป ระสิ ท ธิภ าพ และสะดวกรวดเร็ ว ในรู ปแบบหนัง สื ออิเ ล็ กทรอนิก ส์
ภาษาไทย ซึ่ งนํ า ประโยชน์ ม ายั ง ผู้ เ กี่ ย วข้อ งมากมายเช่ น ห้ องสมุ ด ผู้ อ่ า นหนั ง สื อนั ก เขี ยน และ
สํานักพิมพ์
URL :: http://www.2ebook.com/yru
4.2 e-book EBSCO หรือ ฐานข้อมูล net Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้ บ ริ ก ารออนไลน์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ ซึ่ ง ครอบคลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ มและพืช ศาสตร์ ฟิสิ ก ส์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคอมพิ ว เตอร์ ชี ว ภาพ การแพทย์ แ ละ
สรีรวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
URL :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile
=ehost&defaultdb=nlebk
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5. วารสารออนไลน์ (e-Journal Online) เข้าใช้ได้จากhttp://aritc.yru.ac.th
วารสารออนไลน์เพื่อการค้นคว้าจํานวน 2 ฐาน
5.1 Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870
ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals)
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Book and monographs)
และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย
URL :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile
=ehost&defaultdb=ehh
5.2 Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
มากที่สุดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม
จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และ
อีกมากมาย โดยรวมวารสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกว่า 2,070 ชื่อเรื่อง ที่เป็นวารสาร
ฉบับเต็มทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1985
URL :: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile
=ehost&defaultdb=aph
6. บริการด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีจํานวน 120 เครื่อง
6.2 บริการห้องมัลติมีเดีย
6.3 บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารบรรณราชนครินทร์
6.4 บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) เข้าใช้ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://e-learning.yru.ac.th
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จานวน จานวนที่ต้องการ หมายเหตุ
เพิ่มในอนาคต
1. ห้องเรียนแบบบรรยาย บรรจุ 55 คน
7 ห้อง
3 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บรรจุ 50 คน 3 ห้อง
2 ห้อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
ประเภท/รายการ
ห้องสมุด
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
คณะ
- หนังสือภาษาไทย
ประมาณ 500 เล่ม - หนังสือภาษาอังกฤษ
ประมาณ 100 เล่ม - วารสารภาษาไทย
ประมาณ 100 เล่ม - วารสารภาษาอังกฤษ
ประมาณ 50 เล่ม - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อการศึกษา ประมาณ 10 ฐาน - อื่น ๆ เช่น แหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet
ประมาณ 40 เรื่อง
-
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แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลาดับ
ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง
1. บริษัทข้ามชาติ
2. กรมการค้าระหว่างประเทศ
3. กรมส่งเสริมการส่งออก
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
5. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
6. ด่านศุลกากร
7. สํานักงานการค้าภายใน
8. กระทรวงพานิชย์
9. กรมศุลกากร
10. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
11. บริษัทชิปปิ้ง
12. บริษัทขนส่ง
13. ท่าอากาศยานแห่งประเทศ
14. บริษัทสายการบิน
15. โรงแรมและธุรกิจที่พัก
16. ธนาคารรัฐวิสาหกิจและเอกชน

หมายเหตุ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยอาจารย์
ใหม่ต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และผลิตบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตําแหน่ง
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่ง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย แต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึ กษาประจํากลุ่ ม เรี ยนให้ แก่ นัก ศึก ษา สํ าหรับ การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการศึกษาโดยมุ่งตอบสนองตลาดแรงงานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เพื่อมุ่งเน้นคนดี คนเก่ง ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.2 มุ่งผลิตบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5, 9 ต้องมีผล
ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจํานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอน ใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่
1

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่
2
3
4

ปีที่
5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่
1

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่
2
3
4

ปีที่
5

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 หรือ มคอ.6
X X X X X
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
X X X X X
6. มีการทบทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 อย่างน้อย
X X X X X
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
X X X X
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
X X X X X
9. อาจารย์ทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
X X X X X
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
X X X X X
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
X X
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
X
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
13. อื่นๆ ระบุ...
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9 10 10 11 12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่ งชี้บังคับ (ตัว บ่งชี้ที่ 1/5) มีผ ลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัว บ่งชี้ที่มีผ ล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาละ 3
ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย
และบัณฑิตใหม่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก
การประเมิน คุณภาพการศึกษาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
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4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ผลการศึกษาความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
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ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไ อ) พบว่า แนวโน้มในปี 2558 ที่จะ
เกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการเปิดเสรีเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และแรงงานฝีมือระหว่าง
10 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งเปิดเสรีด้านการในสาขาเร่งรัด 9 สาขา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าประมง
ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ/เสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําให้ต้องมีการผลิตและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการกําลังคนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือ สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับประโยชน์มากที่สุด จากการ
ลดภาษีตามข้อตกลงอาเซียน และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียน (จีดีพี) กับการเติบโตของ
จํานวนประชากรต่างกันมาก โดยจีดีพีของอาเซียนปี 2553 อยู่ที่ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2558 อยู่ที่
2.67 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55.3% ขณะที่จํานวนประชากรของอาเซียนปี 2553 อยู่ที่ 588 ล้านคน ส่วนปี
2558 อยู่ที่ 621 ล้านคน มีประชากรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 5.6%
สําหรั บ ในส่ ว นของประเทศไทยคาดว่าในปี 2555-2558 สถาบันการศึกษาสามารถผลิ ตผู้ ที่จบ
การศึกษาทุกระดับได้ 1.5 ล้านคนต่อปี มีความต้องการแรงงานทดแทนแต่ละปีอยู่ที่ 1.2 ล้านคน แต่มีผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเพียง 3.6 แสนคน อัตราว่างงานไม่ถึง 1% ถือว่าเป็นอัตราที่น้อยมาก ในจํานวนนี้จบปริญญาตรี
10% รองลงมาระดับ ปวส.ส่วนระดับ ปวช.นั้น ตลาดแรงงานมีความต้องการมากแต่กลับมีผู้เรียนน้อยลง
จากการศึกษาการส่งออกของไทยกับประเทศู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกไปอาเซียน
มากที่สุด โดยส่งออกมูลค่า 44,892.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ
6.28 รองลงมาได้แก่ ส่งออกไปจีน มูลค่า 19,595.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.50 ส่งออกไปญี่ปุ่น
มูลค่า 16,780.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.10 ส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 8,019.74 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 4,007.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.14
ส่งออกไปเกาหลี ใต้ มูลค่า 3,536.73 ล้ านเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงร้อยละ 3.09 ส่ งออกไปนิว ซีแลนด์ มูล ค่ า
870.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.74 ส่งออกไปชิลี มูลค่า 480.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.48 และส่งออกไปเปรูมูลค่า 386.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.41

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํา นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร
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การนําเข้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยนําเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุด โดย
นําเข้า มูลค่า 31,702.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ12.37 รองลงมา
ได้แก่ นําเข้าจากอาเซียน มูลค่า 31,713.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 น าเข้าจากจีน มูลค่า
28,346.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 นําเข้าจากเกาหลีใต้มูลค่า 7,087.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 นําเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 3,986.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.87 นําเข้า
จากอินเดีย มูลค่า 2,732.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 น าเข้าจากนิวซีแลนด์ มูลค่า 416.77
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.33 นําเข้าจากชิลีมูลค่า 198.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30.64
และนําเข้าจากเปรูมูลค่า 119.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 67.44

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํา นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร
ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) ประเทศไทยได้ดุลการค้าจากอาเซียนมากที่สุด มูลค่า 13,178.41 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี ส่วนประเทศที่ไทยขาดดุลการค้ามากที่สุด
คือ ประเทศญี่ปุ่น โดยไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 14,922.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ จีน และเกาหลี
ใต้
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํา นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร
การลงทุนในต่างประเทศของไทยเพิ่มมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันเป็นประเทศที่ลงทุนยังต่างประเทศมาก
เป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และการลงทุนของไทยใน ASEAN เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนมากใน สิงค์โปร เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยการลงทุนในสิงคโปร์เป็นการจัดตั้ง
บริษัทโฮลดิ้งเพื่อลงทุนในประเทศอื่นอีกต่อหนึ่ง ในปี 2012 การลงทุนไทยในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า
เนื่องจากการขยายการลงทุนในสาขาการผลิต และสาขาการเงินและการธนาคาร และในอนาคตประเทศไทยได้
กํา หนดประเทศเป้ า หมายเพื่ อการลงทุน ในต่า งประเทศ ประกอบด้ ว ยอัน ดั บ แรก อิน โดนีเ ซีย พม่า และ
เวียดนาม และกัมพูชา อันดับที่สอง จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ และอันดับที่สาม ตะวันออกกลาง เอเชียใต้
และแอฟริกา (กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ. 2557)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 25 มิ.ย. 2556
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ในด้านการค้าชายแดนของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์
สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 97.79 ล้านคน ด้วยแนวพรมแดนยาวทางบก
ประมาณ 5 พันกิโลเมตร จุดผ่านแดนรวม 90 จุด กระจายอยู่ใน 25 จังหวัดตามแนวชายแดน การพัฒนา
เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันส่งผลให้การค้าขายตามแนวชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
มูลค่าการค้าชายแดนเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.45 ต่อปี ระหว่างปี 2551-2555 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รวม 1,278,706.71 ล้าน
บาท เป็นมูลค่าการค้าชายแดน 910,500.45 ล้านบาท ซึ่งคิ ดเป็นร้อยละ 71.20 ของมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งหมด
การค้าชายแดนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสปป.ลาว ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 23.18
ต่อปี และกัมพูชา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.02 ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง
สองประเทศ ข้อมูลจาก Asian Development Bank พบว่าระหว่างปี 2551-2555 สปป.ลาวมี GDP เติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ส่วนกัมพูชาเฉลี่ยร้อยละ 5.4 โดยภาพรวมเมื่อเทียบกับปี 2554 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.23 การนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ13.85 และการส่งออกลดลงร้อยละ 4.0 ผลมาจากการส่งออกไป
มาเลเซียที่ลดลงร้อยละ 20.12 ได้เปรียบดุลการค้าลดลงร้อยละ 24.55 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 มูลค่า
การค้ชายแดนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65.01 นําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ52.60 ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.98 และได้เปรียบ
ดุลการค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ129.96 ประเทศไทยมีสัดส่วนการค้าขายชายแดนกับประเทศมาเลเซียมากที่สุดถึง
ร้อยละ 57 และยังได้เปรียบดุลการค้ามากที่สุดอีกด้วย แต่เสียเปรียบดุลการค้ากับเมียนมาร์เพียงประเทศเดียว
เนื่องจากการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจํานวนมาก

ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย
เมื่อได้ศึกษาถึงทิศทางของภาคธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
ในภูมิภาค 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่ า และ
กัมพูชา กลุ่มประเทศอาเซียนมีความตระหนักดีว่า ภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคการบริการมี
บทบาทอย่างสําคัญทางยุทธศาสตร์ (strategic role) สําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและ
จะช่วยพัฒนาอาเซียนจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาเซียน (advancing the rich and diverse social,
cultural and historical and image of ASEAN) กลุ่มอาเซียนจึงกําหนดแผนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้
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เป็นประชาคมเดียวกันหรือ ASEAN Economic Community ภายในปี 2020 อันเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
บริการ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ได้ตกลงที่จะการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้นกว่า
กําหนดการเดิม ในสาขาสินค้าและบริการสําคัญ 11 สาขา ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว และการบิน ภายในปี 2010
ต่อมาได้เพิ่มสาขาที่ 12 คือสาขาโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการนําร่อง และส่งเสริมการ outsourcing หรือ การผลิต
สินค้า โดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
AEC และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators)
ดังนี้ พม่า: สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products) และสาขาประมง (Fisheries) มาเลเซีย: สาขา
ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products) และสาขาสิ่งทอ (Textiles and Apparels) อินโดนีเซีย: สาขา
ยานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood-based products) ฟิลิปปินส์: สาขาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics) สิงคโปร์: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare) ไทย: สาขา
การท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel) และเวียดนาม: สาขาโลจิสติกส์ (Logistic) ด้วย
สําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบ
ในการพัฒ นาและแก้ไขปั ญหาจั งหวัดชายแดนใต้โ ดยตรง เช่น แผนงานการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เป็นต้น และจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศของอนุภาค
โดยเป็นจุดสนใจของนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น ในการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจรองรับประตูส่งออกแห่งใหม่ทางทะเลสู่ตลาดอินเดีย ตะวันออกไกล และตลาดโลก
นอกจากนั้นแล้ว สํานักบริหารยุทธศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2560 ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนา
กระบวนการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ยางพาราทั้ ง ระบบการผลิ ต การแปรรู ป และช่ อ งทางก ารตลาดสิ น ค้ า
ยางพารา” ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด” ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม”
และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย น” โดยกลุ่ ม จั งหวัด ในพื้ นที่ ช ายแดนภาคใต้ซึ่ งประกอบด้ ว ย 5 จังหวัด คือ สงขลา สตู ล
ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญในด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสม
สําหรับการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาสมีชายแดนติดกับ
รัฐของประเทศมาเลเซีย ในขณะที่จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โดย
พื้นที่ชายแดนทั้งหมดมี 9 จุดตรวจด้านการค้าชายแดนเช่น ด่านปาดังเบซาร์ ถือเป็นประตูสําหรับการขนส่ง
และการเดินทาง ด่านสะเดา เป็นประตูสําหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางโดยรถยนต์เพื่อ
การท่องเที่ยว เป็นต้น การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ในปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) มูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียสูงถึง 371,090.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอั บดับ 1 ของประเทศ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงถือว่าประตูสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้าง
งานให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ โดยนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง จะกลายเป็ นกํ า ลั ง สํ าคั ญ ในอนาคตซึ่ง มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการช่ ว ย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มั่นคง พร้อมทั้ งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่พัฒนาเชื่อมโยง
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เป็นวงจรธุรกิจระหว่างประเทศของภูมิภาค และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติและอิสลามศึกษาโดย
อาศัยศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรได้ดาเนินการศึกษาวิจัยผลความต้องการจาเป็ นของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และอาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาความต้องการของท้องถิ่นในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศที่ มี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา และเพื่ อ ทราบแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้

ข้อมูลสภาพทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา จํานวน 400
คน ประกอบด้วยเพศหญิงและเพศชาย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.0 ส่วนเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 29.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 19.26 ปี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-20 ปี มีภูมิลําเนาที่อาศัยส่วนใหญ่คือ
จังหวัดยะลา รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 83.3 โดยมีเกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2.002.90 คิดเป็นร้อยละ 52.0

ข้อมูลสภาพทั่วไปผู้ประกอบการ
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ จํานวน 50 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศหญิงและเพศชาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตําแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้จัดการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าของกิจการ
ซึ่งสถานที่ตั้งของบริษัท/หน่วยงาน มากที่สุดอยู่ที่จังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 36.0 จังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 และจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลําดับ

ข้อมูลสภาพทั่วไปอาจารย์
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ จํานวน 30 คน ที่ตอบแบบสอบถาม สถานภาพของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์ประจํา คิดเป็นร้อยละ 86.7 และอายุอยู่ในช่วง 31-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 ประกอบด้วยเพศชาย
และเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.7 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.3 โดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 92.2 และดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ประจํา คิดเป็นร้อยละ
83.3 ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ในช่วง 1-3 ปี

ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
การศึกษาถึงความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตรมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย บ่ งบอกถึงคุณลักษณะของบัณฑิต วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่จะรองรับ และเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ซึ่งนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็ น ด้ ว ยมากว่ า สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ เมื่ อ เรี ย นจบแล้ ว มี โ อกาสที่ จ ะทํ า งานในหน่ ว ยงานที่ มี
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ประสิ ทธิภ าพ มีโ อกาสที่จ ะทํางานได้ค่าตอบแทนที่ดี มีความต้องการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ
ระหว่างประเทศ และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและจํานวนหน่วยกิ ต รวมในหลักสูตรทั้งหมด 132 หน่วยกิต
หน่ วยกิต ในกลุ่ มวิช าเอกบั งคับ จํานวน 33 หน่ว ยกิต เนื้อหารายวิช าในหลักสู ตรมีความสอดคล้ องกับ
ชื่ อ หลั ก สู ต ร กลุ่ ม วิ ช าเอกบั ง คั บ กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กตามที่ ส าขากํ า หนด และในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ ในความคิดเห็นของอาจารย์ภาพรวมส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ความคิดเห็นที่มีต่อความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความสนใจเกี่ ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศของนักเรียน นักศึกษาในภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาส่วน
ใหญ่ คือ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการนําเข้าส่งออก รองลงมาคือ การบริหารงานด้านการค้า
ชายแดน การเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การวางแผนการดําเนินงาน การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดนําเที่ยว การบริการจองจองตั๋วเครื่องบิน การประกอบธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
ประเทศตามลําดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาที่สะท้อนถึงจุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาชาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ระดับความคิดเห็ นเกี่ย วกับรายวิชาที่ส ะท้อนถึงจุดเด่นของหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ สาชาวิช าธุรกิจ
ระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ระดับ ความคิดเห็ น ของผู้ ใช้ บั ณฑิตส่ ว นใหญ่เห็ นด้ว ยมากที่สุ ด คื อ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่า ง
ประเทศ รองลงมาคือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการ
การส่งออกและนําเข้ า การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การเงินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ธุ รกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการระหว่าง
ประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เศรษฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การ
จัดการกลุ่มหลักทรัพย์และการลงทุนระหว่างประเทศ ตามลําดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะจัดให้นักศึกษา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะจัดให้นักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก
คือ กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมภาษากับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ กิจกรรมฝึกจิตอาสาและกิจกรรรมส่งเสริมธุรกิจ
บริการด้านสุขภาพ ตามลําดับ
ระดับ ความคิดเห็ น ของผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่เห็นด้ว ยมากที่ สุ ด คือ กิจกรรมส่ งเสริม ด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศแบบข้ามวัฒนธรรม กิจกรรมฝึกจิตอาสา และกิจกรรรมฝึกอบรมด้านการเป็นตัวแทนจําหน่าย
สินค้านําเข้าและส่งออก ตามลําดับ และระดับมาก คือ กิจกรรมส่งเสริมภาษากับธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรรมส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพและฝึกอบรม
ด้านศีลธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ตามลําดับ
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ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คุณลักษณะของบั ณฑิต มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.82 รองลงมา คือ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในศีลธรรมตามกรอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
ด้านความรู้ ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ความสามารถในการเรียนรู้งานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 รองลงมา คือ ด้านการใฝ่รู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
ด้ า นทั ก ษะปั ญ ญา ประเด็ น ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น สู ง ที่ สุ ด คื อ การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลและแก้ ไ ขปั ญ หา
ท่ามกลางความกดดันได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในผลงานใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมา คือ การ
วางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงานได้สําเร็จตามกําหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ
ความสามารถในการเป็นผู้นําและการมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานเป็น ทีมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
รองลงมา คือความเข้าใจบริบทของพื้นที่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่มีความ
คิดเห็ น สู งที่สุ ด คือ ทักษะในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้องและมีความสามารถในการใช้ตัวเลขและแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
รองลงมา คือ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38

อัตลักษณ์และจุดเด่นของหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
(หลักสูตร 4 ปี) ได้พัฒนาหลักสูตร โดยมีจุดเน้นคือ “ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มุ่งเน้น มาตรฐาน ให้มีความรู้ ความชํานาญ มี ศักยภาพในการนําจุดเด่นและจุดแข็งของ
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกับภูมิภาคมลายู กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม และประชาคมโลก เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเข้าใจถึงความแตกต่างด้านสังคม
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและนานาชาติ”
จากจุดเด่นดังกล่าวคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้เพิ่มเติมรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องและตอบสนอง
หลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกสู่อาเซียน ผลิตกําลังแรงงงานในสาขานี้ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่ยังเป็น จุดอ่อนของแรงงานไทย นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน
ความรู้พื้นฐานทางภาษา จํานวน 2 ภาษาโดยบังคับภาษาอังกฤษ และเลือกอีก 1 ภาษา (ภาษามลายู ภาษา
อาหรับ ภาษาจีน)
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถ่อมตนและ
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เพื่อเกื้อกูลสังคม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยจั ดกิจกรรมเสริ มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นให้นักศึกษามี
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ถ่อมตนและเป็นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
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3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะทางวิชาชีพ และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยงข้อง โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นทักษะทาง
วิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ย วข้อง เช่น จั ดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทํางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งเพิ่มรายวิชา เศรษฐศาสตร์
และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการ
ส่งออกและการนําเข้า
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์
ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นให้
นักศึกษามีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ
เสริมทักษะให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านธุรกิจระว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 4 โดยจัดให้มีโครงการทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ธุรกิจการนําเข้าส่งออก ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจบริการระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ดี รู้ทันเทคโนโลยี เกิดความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและทํางานร่ว มกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหารายวิชา
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นให้นักศึกษามี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฝึกอบรม
ปฏิ บั ติ ก ารกา รใช้ โ ป รแกร มคอมพิ ว เตอ ร์ ที่ เ กี่ ยว ข้ อ ง ภ าคการเรี ยนละไม่ เ กิ น 1 โ ปรแกร ม

95

ภาคผนวก ข
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2376/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
คณะวิทยาการจัดการ

96

97

ภาคผนวก ค
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2471/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ง
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
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101

102

103

104

ภาคผนวก จ
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ภาคผนวก ช
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
…………………………………….
เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
ตัวที่ 1
แสดงถึง รหัสคณะ กําหนดดังนี้
1
หมายถึง คณะครุศาสตร์
2
หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
4
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ตัวที่ 2
แสดงถึง ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ กําหนดดังนี้
0
หมายถึง อนุปริญญา
1
หมายถึง ปริญญาตรี
2
หมายถึง ปริญญาโท
3
หมายถึง ปริญญาเอก
4
หมายถึง ประกาศนียบัตร
5
หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
6
หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ตัวที่ 3 – 4 แสดงถึง รหัสหมู่วชิ า ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ตัวที่ 5
แสดงถึง ความยากง่ายของเนื้อหา
ตัวที่ 6 – 7 แสดงถึง ลําดับของรายวิชาในหมู่วิชานั้นๆ
ผู้กําหนดรหัสวิชา
ตัว ที่ 1 – 5 ให้ ค ณะเป็ น ผู้ กํ า หนด ยกเว้ น รายวิ ชาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ อื่ น ให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา
ตัวที่ 6 – 7 ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้กําหนดหมายเลข
ลําดับของหมู่วิชานั้นๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด
โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร์
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

หมู่วิชาทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
หมู่วิชาหลักการศึกษา
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หมู่วิชาประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
หมู่วิชาพลศึกษา

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

หมู่วิชาทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
หมู่วิชาปรัชญา
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา
หมู่วิชาภาษาศาสตร์
หมู่วิชาภาษาไทย
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
หมู่วิชาภาษาญีป่ ุ่น
หมู่วิชาภาษาจีน
หมู่วิชาภาษามาเลย์
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
หมู่วิชาประวัติศาสตร์
หมู่วิชาภาษารัสเซีย
หมู่วิชาภาษาเกาหลี
หมู่วิชาภาษาลาว
หมู่วิชาภาษาเขมร
หมู่วิชาภาษาพม่า
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
หมู่วิชาภาษาสเปน
หมู่วิชาภาษาอาหรับ

หมวดวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์

50 หมู่วิชาทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
51 หมูว่ ิชาจิตวิทยา
52 หมูว่ ิชามนุษยวิทยา
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53
54
55
56
57
58

หมู่วิชาสังคมวิทยา
หมู่วิชาภูมิศาสตร์
หมู่วิชารัฐศาสตร์
หมู่วิชานิติศาสตร์
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์
หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์

59
60
61
62

หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมู่วิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
80 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
81 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม
82 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์
83 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
84 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
85 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง
86 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์
หมวดวิชานิเทศศาสตร์
00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
01 หมู่วิชาการสื่อสาร
02 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
05 หมู่วิชาการโฆษณา
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ
07 หมู่วิชาภาพยนตร์
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
51 หมู่วิชาเลขานุการ
52 หมู่วิชาการบัญชี
53 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
54 หมู่วิชาการตลาด
55 หมู่วิชาการสหกรณ์
56 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
57 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
58 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01 หมูว่ ิชาฟิสิกส์
02 หมูว่ ิชาเคมี
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03
04
05
06
07
08
09
11
12
13

หมู่วิชาชีววิทยา
หมู่วิชาดาราศาสตร์
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์
หมู่วิชาสถิติประยุกต์
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
51 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
52 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
53 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
54 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
55 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์
56 หมู่วิชาสิ่งทอ
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
61 หมู่วิชาปฐพีวิทยา
62 หมู่วิชาพืชไร่
63 หมู่วิชาพืชสวน
64 หมู่วิชาสัตวบาล
65 หมู่วิชาสัตวรักษ์
66 หมู่วิชาการประมง
67 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
68 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
69 หมู่วิชาวนศาสตร์
71 หมู่วิชาการชลประทาน
72 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
73 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
74 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร
75 หมู่วิชาเกษตรศึกษา
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 หมู่วิชาอุตสาหการ
82 หมู่วิชาเซรามิกส์
83 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม
84 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
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86
87
88
89
91
92
93
94
95

หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา
หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง
หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์
หมู่วิชาเครื่องกล
หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ซ
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
---------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้า ศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้น
ไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“คณบดี ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เ ป็ น คณะและให้ ห มายรวมถึ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
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“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ํากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ
6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
7.2 โปรแกรมเรี ยนสุ ด สั ปดาห์ เป็ น การจัด การเรี ย นการสอนในวั น หยุด ประจํ า
สัปดาห์
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ
7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ
คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
7.6 โปรแกรมนานาชาติ เ ป็ น การจั ด การเรี ย นการสอน โดยความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ
7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
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7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต
8.2 ระบบไตรภาค
หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบ
อื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่นๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 3
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้
10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อ ยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
สํ าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ มเวลา และไม่น้อ ยกว่ า 17 ภาคการศึ กษาปกติ และไม่ เกิน 15 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18
ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐานพร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
13.2 ผู้ส มัครที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น
13.4 ผู้ส มัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต
หรื อศูน ย์ การศึกษาใดจะต้องขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึก ษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษานั้น
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ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ ย นรู ป แบบการศึ ก ษาได้ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว
ข้อ 15 สภาพนักศึกษา
15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้
15.1.1 นั กศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้
1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1
2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ ๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2
3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3
15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง
15.3 ผู้ ที่ มี ส ภาพนั ก ศึ ก ษาให้ มี บั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษาเป็ น หลั ก ฐาน เพื่ อ
ประกอบการใช้วิทธิต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11
15.4.2 ตาย
15.4.3 ลาออก
15.4.4 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รโดยได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
15.4.5ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ล า อ อ ก ห รื อ โ อ น ไ ป ยั ง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.4.7ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
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15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1
15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2
15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตาม
ข้อ 10
15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80
15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสี ยแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา
ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้
16.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
16.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย จะต้ องยื่ น คํ าร้ อ งต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
หมวด 5
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้
18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้
18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา
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18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน
18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร
18.6 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18.7 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลั ย กําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิ ดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป
หมวด 6
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
19.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นจะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ชํ า ระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ํากว่า 3
หน่วยกิตและไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบี ยนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึ ก ษาปกติ แ ละภายใน 10 วัน นั บ ตั้ งแต่ วั น เปิด ภาคการศึ ก ษาสํ า หรับ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น
ประกอบด้วย
21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต
21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น
Au (Audit)
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ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร
ข้อ 23 การเพิ่มถอนหรือยกเลิกรายวิชา
23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย
ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรื อไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย
ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึ กษาตามอัตราที่ มหาวิทยาลั ยกํา หนดให้ ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน
การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา
26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา
26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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ข้อ 27 การลาออก
นั กศึก ษาที่ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็นนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ย จะต้อ ง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 28 นั ก ศึกษาสามารถโอนผลการเรี ยน โดยนํ าหน่ ว ยกิ ตของรายวิช าในหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย
หมวด 7
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ
29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ
29.2 นั กศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้ อาจารย์ผู้ ส อน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E
ข้อ 30 ระเบียบการสอบ
30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
30.2 นั ก ศึก ษาที่ไ ม่ ไ ด้เ ข้ า สอบปลายภาคตามกํ า หนด จะต้ อ งยื่ น คํ าร้ อ งขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วั น นั บ ตั้ งแต่ วั น ประกาศผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ หากพ้ น กํ า หนดให้ น าย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี
30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น
และถื อ ว่ า ผิ ด วิ นั ย ทางการศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้
31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
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ระดับคะแนน
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ํากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็น ระวิชาเลือกและรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้
เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป
31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อน
กําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษา
ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้ นแล้ว และ
รายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้
1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2
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ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไม่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย
33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น
ข้อ 34 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี
34.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ ก่ อ น 17 ภาคการศึ ก ษา 17 ภาคการศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5
ข้อ 36 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
36.1 สอบได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
36.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
36.3 มีเวลาเรี ย น หลั กสู ตรปริญญาตรี (4 ปี) สํ าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน

128

เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28
ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา
37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
37.2 การส่งผลการเรียน
37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
38.1 ให้ นั กศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

(ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๑๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
“การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง ๑๕.๔.๑๒
ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาได้ในหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
“๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ
๓๓.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มคี ่าระดับคะแนนต่ํากว่า C
โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผลการเรียนด้วย
ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําในกรณีนไี้ ม่สามารถรับเกียรตินิยมได้”
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
1. ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 หลักสูตรเขียนได้มีจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ทั้งในด้านมุสลิม
ภาษามลายู และสังคมพหุวัฒนธธรม ทําให้เป็นโอกาสดี
ของนั กศึ กษาที่ ได้ มาเรี ย นหลั ก สู ต รนี้ ที่ไ ด้ทั้ งด้ านเรื่ อ ง
การศึกษาและด้านธุรกิจ ตามทีนักศึกษามีความโดดเด่น
ด้านภาษามลายู แล้ว ควรเอาจุดเด่นตรงมีพื้นที่ใกล้กับ
ประเทศมาเลเซียมาเป็นจุดขายในหลักสูตรด้วย
2 วิชาการค้าชายแดน, โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ และการจั ด การการนํ า เข้ า -ส่ ง ออกและพิ ธี
ศุลกากร ควรเป็นวิชาปฏิบัติ 3(2-2-5)
3
4

5
6

การดาเนินงาน
ได้กําหนดจุดเด่นของหลักสูตร
คือใช้ความได้เปรียบของพื้นที่
เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะเน้นศึกษาประเทศใน
ภูมิภาคมลายู

ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะรายวิชา
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ และการ
จัดการการนําเข้า-ส่งออกและ
พิธีศุลกากร
วิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา ควรเน้ น ศึ ก ษาประเทศมาเลเซี ย ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
คําอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
วิ ช า การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ให้ เ ป็ น วิ ช า ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก
ปฏิบัติด้านการค้าชายแดน เพราะเรามีความโดดเด่น
หลักสูตรต้องการที่จะให้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
การทําวิจัย
สหกิจศึกษาธุรกิจควรจะจัดในเทอมรองสุดท้าย
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
สหกิ จ ศึ ก ษาธุ ร กิ จ ควรให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ปฝึ ก งาน ใน เบื้ องต้น กําหนดให้ นักศึกษาไป
ต่างประเทศ
ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามใน
ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษา
จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ที่
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กําหนด

2. คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินงาน
1 จากการที่ ห ลั ก สู ต รมี จุ ด เด่ น ในเรื่ อ งภาษา ควรสร้ า ง กําหนดให้จัดกิจกรรมเสริม
บรรยากาศในการเรี ย นเพื่อ กระตุ้ นให้ นัก ศึก ษาอยาก หลักสูตร โดยการอบรมภาษา
เรียนรู้
มลายูและอังกฤษเพิ่มเติม ตั้งแต่
ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปีละ 1
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ลาดับ
2
3

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากรายวิชา โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
การเรียนเรื่อง โลจิสติกส์ฮาลาล เป็นอีกทักษะที่น่าสนใจ
ในด้ านภาษามลายู ควรให้ นั ก ศึก ษาเชี่ ยวชาญการใช้
ภาษามาลายูกลางมากๆ เนื่องจากปกติใช้ได้ทั่วไปแต่ไม่
เชี่ยวชาญ

การดาเนินงาน
กิจกรรม
ได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ
คําอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
กําหนดให้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยการอบรมเพิ่มเติม
ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปี
ละ 1 กิจกรรม
ได้กําหนดให้บางรายวิชาเน้นใน
ด้านการปฏิบัติการควบคู่กับการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี เ ช่ น
รายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ
การจัดการการนําเข้า-ส่งออก
และพิธีการศุลกากร เป็นต้น
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก
เป็นวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่ม
วิชาแกน
แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนชื่อเป็น
“การจัดการธุรกิจฮาลาล
ระหว่างประเทศ”
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

4

บางวิชาควรมีการเน้นการปฏิบัติมากกว่า เช่นวิชาการ
จัดการการนําเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร

5

การเรียนวิชา “บัญชีขั้นต้น 1” ควรเปลี่ยนเป็น “บัญชี
ธุรกิจระหว่างประเทศ” แทน

6

วิ ช า “การจั ด การธุ ร กิ จ ฮาลาลเพื่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ” ควรเปลี่ยนเป็น “การจัดการธุรกิจและบริการ
ฮาลาล” ซึ่งวิชาจะคมกว่า
วิชา“การทําธุรกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง” ให้
เขียนเป็นวิชา “GCC กลุ่มอาหรับ” แทน
การศึ ก ษาบางรายวิ ช าควรใช้ ก ารเรี ย นการสอนแบบ สามารถดําเนินการได้ โดยให้
Case Study
ผู้สอนออกแบบการเรียนที่เน้น
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
สหกิจ ศึกษาให้ อยู่ เทอมก่อนสุ ดท้ายน่าจะมีประโยชน์ ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
มากกว่า และควรเป็นแบบ Period เดียว
เนื่องจากหลักสูตรคาดหมายว่า
หลังจากที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสําเร็จ
อาจจะสามารถเข้าทํางาน ณ
สถานประกอบการนั้นๆ ได้
ควรมี Duo Degrees ในระยะยาว หรือ Transfer ทางคณะวิทยาการจัดการได้
Credit
กําหนดแผนงานในเรื่องของ
ความร่วมมือทางวิชาการและ
อื่นๆ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ

7
8
9

10
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ลาดับ
11

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินงาน
เจรจากับมหาวิทยาลัย UUM
ประเทศมาเลเซีย
ควรมีวิชาพูดในที่ชุมชน เพื่อสร้างความกล้าแสดงออก ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข แต่อาจจะ
ให้กับนักศึกษา
ดําเนินการได้โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแทน

3. คุณชนินทร์ ขาวจันทร์
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินงาน
1 ใช้จุดแข็งในเรื่องภาษามาลายู ในการสร้างหลักสูตรให้ ได้กําหนดจุดเด่นของหลักสูตร
โดดเด่น
คือใช้ความได้เปรียบของพื้นที่
เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะเน้นศึกษาประเทศใน
ภูมิภาคมลายู
2 การสอนในบางรายวิชาควรเป็นการปฏิบัติ ควบคู่กับการ ได้กําหนดให้บางรายวิชาเน้นใน
สอนทฤษฎี
ด้านการปฏิบัติการควบคู่กับการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี เ ช่ น
รายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ การจัดการการ
นํ า เ ข้ า -ส่ ง อ อ ก แ ละ พิ ธี ก า ร
ศุลกากร เป็นต้น
3 การสอนโลจิสติกส์ควรเน้น เรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยี กําหนดให้รายวิชาโลจิสติกส์และ
ปัจจุบัน
โซ่อุปทานระหว่างประเทศเน้น
ในด้านการปฏิบัติการควบคู่กับ
การประยุกต์หลักทฤษฎี โดย
ปรับปรุงแก้ไขด้านหน่วยกิต
จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)
4 วิ ช า อาเซี ย นศึ ก ษา ให้ มี ก ารเรี ย นเรื่ อ งวั ฒ นธรรม ปรับปรุงแก้ไขโดยกําหนดใน
ขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
5 สหกิจ ศึกษาธุร กิจ ควรให้มีการไปฝึ กช่ว งปี 1 เทอม 2 ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก
ก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้ไปลองสนามได้รู้ว่ายังขาดทักษะ ระบบ สหกิจศึกษาของหลักสูตร
อะไรบ้าง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทั้ง
มหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม
เท่าที่ควร และเพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกในการที่จะเลือกเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว
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ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
6 เพิ่มการเรียนวิชาภาษาจีน

การดาเนินงาน
ได้เพิ่มเติมรายวิชาภาษาจีน
ธุรกิจในวิชาเอกเลือก
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข แต่อาจจะ
ดําเนินการได้โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแทน
ได้เพิ่มเติมรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการในวิชาเอกเลือก
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข แต่อาจจะ
ดําเนินการได้โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแทน
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข แต่อาจจะ
ดําเนินการได้โดยการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแทน
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ดู
หน้า 80)
สามารถดําเนินการได้ในอนาคต

7

ควรมีวิชา “Business Intelligent” เพื่อให้เด็กมีความรู้
รอบตัว

8

ควรมมีวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

9

ควรให้มีวิชา การแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษา
ยังขาด Systematic Thinking

10

มีการฝึกการพูดในที่ชุมชน เนื่องจากนักศึกษาที่จบด้าน
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศต้ อ งมี ทั ก ษะในการนํ า เสนอ
โครงการ
ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ฝึ ก งาน เนื่ อ งจากยั ง ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตร
ควรทําให้หลักสูตรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนนั กศึกษา
กัน
ให้อาจารย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานการณ์จริง หรือหา สามารถดําเนินการได้ในอนาคต
อาจารย์พิเศษมาเสริมการเรียนการสอน
ในปั จ จุ บั น นั กศึ กษาที่ จ บมาทํา งานไม่ได้ จริง ควรเพิ่ ม สามารถดําเนินการได้โดยการจัด
ศักยภาพให้นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

11
12
13
14

4. คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
1 ควรเปลี่ ยนชื่ อหลักสูตรจาก “ธุรกิจระหว่างประเทศ” ได้กําหนดจุดเด่นของหลักสูตร
เป็น “ธุรกิจอาเซียน” แทน เพื่อให้หลักสูตรโดดเด่น คือใช้ความได้เปรียบของพื้นที่
น่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์
เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะเน้นศึกษาประเทศใน
ภูมิภาคมลายู
2 กลุ่มรายวิชาต่างๆควรเน้นศึกษาอาเซียนโดยเฉพาะ
ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข
รายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหา
และคําอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ
อาเซียน
3 วิช าสั มนาทางธุรกิจ ระหว่างประเทศและการวิ จัยทาง ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก
ธุรกิจระหว่างประเทศ ควรรวม 2 วิชา เป็นวิชาเดียวกัน หลักสูตรมีความต้องการให้
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โดยเปลี่ยนเป็น Case Study Asian แทน
4

วิชาสหกิจศึกษาธุรกิจควรเปลี่ยนเป็น ปี 2 เทอม 2 แทน

5

ควรมี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช า การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur)
ควรมี ก ารเรี ย นเรื่ อ งขนบธรรมเนี ย ม และวั ฒ นธรรม
อาเซียน

6
7

ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ฝึ ก งาน เนื่ อ งจากยั ง ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตร

นักศึกษามีความสามารถในการ
ทําวิจัย
ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากหลักสูตรคาดหมายว่า
หลังจากที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสําเร็จใน
ชั้นปีที่ 4 ของภาคเรียนที่ 2
อาจจะสามารถเข้าทํางาน ณ
สถานประกอบการนั้นๆ ได้
ได้เพิ่มเติมรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการในวิชาเอกเลือก
เรื่องขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมอาเซียนจะได้ศึกษาใน
รายวิชาอาเซียนศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ดู
หน้า 80)

5. ดร.นิรันดิ์เกียรติ์ ลิ่วคุณูปการ
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
1 มีการเรียนภาษา “บาฮาซา มลายู” ทุกเทอมแบบ Non- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
Credit
การอบรมเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 1 ถึง
ปี 3 อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
2 วิชาสหกิจศึกษาธุรกิจ ช่วงแรกฝึกงานภายในประเทศ เบื้องต้นกําหนดให้ นักศึกษาไป
โดยเน้นการค้าชายแดนระหว่างประเทศก่อน ช่วงสองใน ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามใน
ต่างประเทศ โดยคัดนักศึกษาประมาณ 10 คน
ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษา
จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ที่
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กําหนด
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ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2557 วันที่ 15 กันยายน 2557
1. ดร.ณพพงศ์ ธีระวร
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
รายวิชาระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 เน้นให้เป็นวิชา
ปูพื้นฐาน รายวิชาระดับชั้นปีที่ 3 เน้นความต้องการ
และชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2. คุณมูฮาหมัดอายุบ ปาทาน
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
ให้มีการเรียนการสอนเน้นภาษาและวัฒนธรรม

3. ดร. นิรันเกียรติ ลิ่วคุณูปการ
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
ให้ มีการเชิญ วิทยากร โดยให้ เขียนรายชื่อวิทยากร
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ
2.
วิชาที่เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
เป็นต้น ให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร
3.
ถ้าตัดรายวิชาฝึกประสบการณ์เป็นรายวิชา
สหกิจศึกษาอย่างเดียวได้หรือไม่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวดล ดลภาค
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
แหล่งฝึกงานควรมีในต่างประเทศ
2.
ควรมีการตั้งศูนย์ภาษาที่คณะเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษา
3.
รายวิชาระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 เน้นให้เป็นวิชา
ปูพื้นฐาน รายวิชาระดับชั้นปีที่ 3 เน้นความต้องการ
เพื่อสร้างทางเลือกให้นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยน

การดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข ตามแผนการเรียนในแต่
ละชั้นปี

การดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข ตามแผนการเรียนในแต่
ละชั้นปี และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
การดาเนินงาน
สามารถดําเนินการได้ในอนาคต
สามารถดําเนินการได้ในอนาคต
ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากระบบ
สหกิจศึกษาของหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ ร่วมถึงมหาวิทยาลัย
ยังพร้อม รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามี
ทางเลือกในการที่จะเลือกเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว
การดาเนินงาน
สามารถดําเนินการได้ในอนาคต
ทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเปิดศูนย์
อาเซียนและภาษาแล้ว
เป็นอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาและ
คณะวิทยาการที่ต้องดําเนินการ
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ลาดับ
4.

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินงาน

สาขาวิชา
ปี 2558 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา 75 คน แต่ ปรับปรุงแก้ไขโดยการกําหนดจํานวน
ปี 2561 มีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแค่ 40 นักศึกษาที่สามารถรับเพื่อเข้าศึกษา
คน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 ปี 40 คน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราพร มณีเชวง
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
ให้แก้ไขคําผิด
2.
ในงานวิจัยความต้องการหลักสูตรธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ผลการวิจัย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เป็นรายวิชาที่เห็นด้วยสูงสุด แต่ไม่
ปรากฏในหลักสูตร
3.
ควรมีการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหรือให้มีการจัด
กิจกรรมด้านภาษาภาคเรียนละ 1 กิจกรรม แทนการ
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
6. คุณซูดิน โรจนอุดมศาสตร์
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
ให้ระบุกิจกรรมการเรียนภาษาทุกภาคการศึกษา
ยกเว้นปีที่ 4 เพราะนักศึกษาต้องฝึกงาน

การดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจ ในวิชาเอกเลือก
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านภาษาอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
การดาเนินงาน
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านภาษาอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
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ตารางแสดงข้อสังเกตของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
1. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 หน้าที่ 63 ตารางการคาดการณ์การลงทุนของไทยในปี
พ.ศ. 2556 ไม่ควรแสดงข้อมูลที่มีการติดลบ และควร
เป็ น การคาดการณ์ ใ นระยะเวลา 4 ปี ย้ อ นหลั ง หรื อ
คาดการณ์ไปใน 4 ปีข้างหน้า เนื่องจากตารางที่นํามาใช้
แสดงควรเป็ น ข้ อมูล ที่ส นั บ สนุน เหตุ ผ ลในการพัฒ นา
หลักสูตร
2 คํานํา ประโยคที่ระบุว่า นักศึกษาจะกลายเป็นแรงงาน
ในอนาคต ควรเปลี่ ย นคํ า ว่ า “แรงงาน” เป็ น คํ า ว่ า
“กําลังสําคัญ”
3 ปรัชญาของหลักสูตร ควรเปลี่ยนคําว่า “แหลมมลายู”
เป็นคําว่า “ภูมิภาคมลายู”
4

การดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพื่อการ
สนับสนุนในการพัฒนาหลักสูร (ดู
ภาคผนวก ก หน้า 85-91)

ปรับปรุงแก้ไขจากคําว่า
“แรงงาน” เป็นคําว่า “กําลัง
สําคัญ”
ปรับปรุงแก้ไขจากเปลี่ยนคําว่า
“แหลมมลายู” เป็นคําว่า
“ภูมิภาคมลายู”
ควรระบุเอกสารการสอน ตํารา งานวิจัย บทความ ใน ได้ดําเนินการระบุงานวิจัยใน
ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 2 คน หากไม่มีควร ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
จั ด ทํ า ในระหว่ า งที่ ร อการสรรหาอาจารย์ ป ระจํ า ทั้ง 2 คน
หลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรในการ
นําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อิสริยาภาณ์ ดารงรัตน์
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 หน้าที่ 6 ข้อ 1.3.7 ควรเปลี่ยนคําว่า “มีประสิทธิภาพใน
การใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา” เป็นคํา
ว่า “สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา”
แทน
2 หน้าที่ 5 ข้อ 13.1.2 ควรตัดกรรมการประจําภาควิช า
ออก เนื่องจากในอนาคตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีภาควิชา
3 หน้าที่ 7 แผนการพัฒนาปรับปรุง ข้อที่ 4 ควรปรับ
- แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มเติมด้านการวิจัย
- กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ควรปรับประโยค “อาจารย์ทุกคนต้อง
อบรมเพื่อพัฒนาพัฒนาตนเอง” เป็น
“อาจารย์ทุกคนต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
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ลาดับ

4

5
7

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินงาน
- หลั ก ฐาน/ตั ว บ่ ง ชี้ ในหั ว ข้ อ หลั ก ฐ านข้ อ 2 ควร
เปลี่ยนเป็น “รายงานผลการพัฒนาตนเอง” และหัวข้อ
ตัวบ่งชี้ ควรปรับประโยค “อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50” เป็น “อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100”
ควรพิ จ ารณาทบทวนวั ต ถุ ประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ตามทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว โดยการปรับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรเพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับรายวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตร
วิชาการจัดการธุรกิจฮาลาลเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ควรตัดคําว่า “เพื่อ” ออก
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ควรทบทวนการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเน้น ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
เฉพาะความรับผิดชอบรอง
แล้ว

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 ควรปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้ลดลง
โดยอยู่ระหว่าง 120 – 124 หน่วยกิต
4. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 หน้าที่ 6 ข้อ 1.3.7 ควรเปลี่ยนคําว่า “มีประสิทธิภาพใน
การใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา” เป็นคํา
ว่า “สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา”
แทน
2 เพิ่ ม เติ ม คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ
อาเซียน

การดาเนินงาน
ได้ปรับหน่วยกิตจาก 132 เป็น
127 หน่วยกิต
การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้เพิ่มเติมในส่วนกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 อย่างน้อยปี
ละ 2 กิจกรรม
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5. อาจารย์ซะและ เกปัน
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 รายวิชาสัมนาควรเป็น 1 หน่วยกิต

6. ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 วิชาสถิติธุรกิจ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษแต่ละที่ไม่ตรงกัน
หน้าที่ 11 Business Statistic
หน้าที่ 22 Applied Statistic in Business
2 วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ซื่อวิชาแต่
ละที่ไม่ตรงกัน
หน้าที่ 11, 47, 15 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ
หน้าที่ 22 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3 วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานจํานวนหน่วย
กิจแต่ละที่ไม่ตรงกัน
หน้าที่ 11, 24 ระบุ 3(3-0-6)
หน้าที่ 15 ระบุ 3(2-2-5)
4 มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาเลือกเสรีในปีที่
2 และปีที่ 3 แต่แผนการศึกษาหลักสูตรระบุให้เรียนในปี
ที่ 3-4 ควรปรับแผนการศึกษาในส่วนของวิชาเลือกเสรี
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5 หน้ า ที่ 24 วิ ช าการจั ด การการนํ า เข้ า -ส่ ง ออกและพิ ธี
ศุลกากร พิมพ์ตกคําว่า “เข้า”
6
7
8

การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว

ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
หน้าการกระจายความรับผิดชอบฯ (ตาราง) ให้ระบุ
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
หมายเลขหน้า
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
หน้าคั่นภาคผนวกนับจํานวนหน้าแต่ไม่ต้องระบุเลขหน้า ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์คําผิด วรรค (อาทิ เช่น หน้า ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
27 31 32 107)
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
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ภาคผนวก ฏ
ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
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ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 แก้ไขการลงนามของประธานหลักสูตรในหน้าคํานําให้
ถูกต้องตามหลักงานสารบรรณ
2

เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

3

คําอธิบายรายวิชาให้ใช้คําวลี ไม่ใช้คํากริยา และเมื่อใช้
คําวลี เมื่อต้องการขยายความให้ใช้ ( : ) หรือ ( ; )
ไม่ใช้ ( . ) อาทิ รายวิชา 3161102 อาเซียนศึกษา
เดิม
ภาษาไทย “ศึกษาถึงวิวัฒนาการจากอาเซียนสู่ประชาคม
อาเซียน...”
ภาษาอังกฤษ “The study of the development of
Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)...”

การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว

แก้ไขเป็น
ภาษาไทย“วิวัฒนาการของประชาคมอาเซียน…”
และเลื อ กระหว่ า งวิ วั ฒ นาการ ( Evolution) หรื อ
พัฒนาการ (Development)
4
5
6

7
8

ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
แก้ไขการอ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์เป็นผลงานวิ ชาการ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ไม่นับเป็นผลงานวิชาการ
แล้ว
แก้ไขคําอธิบายในข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ได้ห ลั งสํ าเร็ จ การศึกษา เนื่ องจากไม่ได้ให้ข้อมูล ที่เป็น ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
อาชีพ แต่เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นสถานที่
แก้ไขเครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค

แก้ไขการพิมพ์ให้ถูกหลักงานสารบรรณ อาทิ การอธิบาย
ความหมายของ * ควรอยู่ในหน้าเดียวกับตําแหน่งที่
ปรากฎเครื่องหมาย *
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่มีคําอธิบายรายวิชา

ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
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ลาดับ
9

10

11

12

13
14

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาษาอังกฤษ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยกําหนดคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความหมายเดียวกันเช่น
- รายวิชา 3161305 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์สําหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
“แนวคิด ความสําคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
The introduction to concept...”
- รายวิชา 3161306 การเงินระหว่างประเทศ
“บทบาทและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ...
The study of affective…”

การดาเนินงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว

เพิ่มเติมคําอธิบายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางแสดงการ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
กระจายความรั บ ผิ ด ชอบผลการเรียนรู้ สู่ กระบวนวิช า ตามทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
กรณีที่เป็นช่องว่าง ไม่มีสัญลักษณ์ หมายถึงอะไร
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการโดยเคร่งครัด ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากพบว่า มีหลายส่วนที่ไม่ได้แก้ไขตามคําแนะนํา ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ของสภาวิชาการ
ตรวจสอบรู ป แบบการพิ ม พ์ โ ดยเคร่ ง ครั ด อาทิ ชื่ อ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตําแหน่ง คุณวุฒิ ให้ถูกต้องตามหลักสารบรรณ และเป็น ตามทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
มาตรฐานเดีย วกัน ตลอดทั้งเล่ ม อาทิ หน้า คํานําใช้คํ า แล้ว
นํ า หน้ า นาม “อาจารย์ อั บ บ๊ า ส” แต่ ห น้ า ข้ อ มู ล ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้คําหน้านาม “นาย”
แก้ไข ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา เป็น “รับนักศึกษาไทย ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้” ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
แก้ ไ ขการเขี ย นบรรณานุ ก รมในประวั ติ ข องอาจารย์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด อาทิ
แล้ว
- การอ้างอิงหนังสือ การอ้างอิงบทความในวารสาร การ
อ้างอิงเอกสารที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งมีรูปแบบ
การอ้างอิงที่แตกต่างกัน
- บรรทัดแรก ระยะขอบของชื่อผู้แต่งหรือผู้ทําวิจัยให้ชิด
ขอบกระดาษและย่อหน้าในบรรทัดที่สอง
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ลาดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
15 การลงนามตามหลักสารบรรณ จะใช้คําว่า “นาย, นาง,
นางสาว” ยกเว้นคํานําหน้านามที่เป็นยศหรือตําแหน่ง
พร ะ รา ช ทา น อ า ทิ ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต รา จ าร ย์ , ร อ ง
ศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ สามารถนํามาใช้ในการลง
นามได้
16 ควรแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให้กรรมการทราบประกอบการนําเสนอ
หลักสูตร

การดาเนินงาน
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
แล้ว
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ภาคผนวก ฐ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ชื่อ – สกุล นายอับบ๊าส พาลีเขตต์
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
ปริญญาตรี
Universiti Utara Malaysia BA.(Hones) Management of Technology 2550
ปริญญาโท

Universiti Utara Malaysia

M.Sc.

International Business

2552

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, และลาวัณย์ ทิพย์มาศ. (2557). ความพร้อมของชุมชน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กําลังดําเนินการ)
อับบ๊าส พาลีเขตต์. (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่สอดคล้อง
กับ วิถี ชีวิ ต และความต้อ งการของชุม ชนบ้ า นฮูแ ตทูว อ ต าบลโคกเคีย น อาเภอเมื อ ง
จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (กําลังดําเนินการ)
6.2 บทความ (ถ้ามี)
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3156213 ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 2 เดือน
ชื่อวิชา 3156144
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อวิชา 3156318
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ชื่อวิชา 3150102
กฎหมายธุรกิจ
ชื่อวิชา 3150110
กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
ชื่อวิชา 3156107
การประกอบการธุรกิจชุมชน

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

3156101
3156213
3156332
IB 223-301
AB 223-301
MK 223-413
MK 223-411
MG 223-204
MG 223-204

หลักการบริหารธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
ทฤษฏีและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
ทฤษฏีและนโยบายธุรกิจอาเซียน
การตลาดระหว่างประเทศ
การบริหารการตลาด
การบริหารการขาย
การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นายอับบ๊าส พาลีเขตต์

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ชื่อ – สกุล นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
พ.ศ.
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2552
มงคลธัญบุรี
สากล
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ
2556
มงคลธัญบุรี
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, และลาวัณย์ ทิพย์มาศ. (2557). ความพร้อมของชุมชน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กําลังดําเนินการ)
6.2 บทความ (ถ้ามี)
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 9 เดือน
ชื่อวิชา 3150103
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ชื่อวิชา 3150111
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ชื่อวิชา 3156144
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นางสาวอุษณีย์ พรหมศรียา
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ชื่อ – สกุล นางลาวัณย์ ทิพย์มาศ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
The University of
M.B.A. International Business
Queensland, Australia

พ.ศ.
2548
2550

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
อุษณีย์ พรหมศรียา, อับบ๊าส พาลีเขตต์, และลาวัณย์ ทิพย์มาศ. (2557). ความพร้อมของชุมชน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กําลังดําเนินการ)
6.2 บทความ (ถ้ามี)
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี
ชื่อวิชา 3150306
ชื่อวิชา 3150403
ชื่อวิชา 3156105
ชื่อวิชา 3150306
ชื่อวิชา 3156101
ชื่อวิชา 3154104
ชื่อวิชา 3154325

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
จริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจ
การตลาดระหว่างประเทศ
การตลาดทางตรง

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

3156110
3156211
3156321
3156329
3156208
3154101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
การเป็นผู้ประกอบการ
ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
หลักการตลาด

7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นางลาวัณย์ ทิพย์มาศ

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ชื่อ – สกุล นายอับดุลเราะห์มาน สาและ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา
ศศ.บ. การบัญชี
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บธ.ม. วิทยาการจัดการ

พ.ศ.
2543
2552

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, อับดุลห์มาน สาและ และคณะ. (2556). ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดยะลาที่มีต่อสภาพการดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 2 เดือน
ชื่อวิชา
3521101 การบัญชี 1
ชื่อวิชา
3521102 การบัญชี 2
ชื่อวิชา
3152103 หลักการบัญชี
ชื่อวิชา
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
ชื่อวิชา
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
ชื่อวิชา
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2-0) นก.
3(2-2-0) นก.
3(2-2-5)นก.
3(2-2-5) นก.
3(2-2-0) นก.
3(2-2-0) นก.

159
ชื่อวิชา
3522105
ชื่อวิชา
3524102
ชื่อวิชา
3524103
ชื่อวิชา
3524302
ชื่อวิชา
3524303
ชื่อวิชา
3532202
ชื่อวิชา
3524306
ชื่อวิชา
3531101
ชื่อวิชา
3524301
ชื่อวิชา
3524307
ชื่อวิชา
3152421
ชื่อวิชา
3152317
ชื่อวิชา
3152425
ชื่อวิชา
3153408
ชื่อวิชา
3532404
ชื่อวิชา
3150306
ชื่อวิชา
3150409
ชื่อวิชา
3152318
ชื่อวิชา
3153409
ชื่อวิชา
3523301
7.1.2 ระดับปริญญาโท …-….

การบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีชั้นสูง 2
ทฤษฎีบัญชี
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
การภาษีอากรธุรกิจ
ปัญหาการสอบบัญชี
การเงินธุรกิจ3
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
การวางแผนภาษีอากร
การวิจัยทางการบัญชี
การวางแผนและการควบคุมกําไร
หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน
เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
การเขียนแผนธุรกิจ
การบัญชีวิสาหกิจชุมชน
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวางระบบบัญชี
ปี

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นายอับดุลเราะห์มาน สาและ

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(2-2-5) นก.
3(2-2-5) นก.
3(3-0-6) นก.
3(2-2-5) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(2-2-5) นก.
3(2-2-5) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ชื่อ – สกุล นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. สถิติ
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร

พ.ศ.
2543
2549

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และสัสดี กําแพงดี. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้นใน ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
(กําลังดําเนินการ)
จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
วิชาบัญชีขั้นต้น 1 กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. (กําลังดําเนินการ)
6.2 บทความ (ถ้ามี)
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 1 ปี
ชื่อวิชา
3150101
ชื่อวิชา
3153102
ชื่อวิชา
3153409

คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
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ชื่อวิชา 3150205
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
-

(ลงชื่อ)............................................... เจ้าของประวัติ
นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

3(3-0-6) นก.

