(ร่าง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
7
7
7
9
9
9
11
46
48
48
49
51

ข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที1่ 98/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปั จจัย ที่ มีผ ลต่อ การเลื อ กศึ กษาต่อในหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ
คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
141
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
146
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
163

(ร่าง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25521531104777
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Business
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก
3.1 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.2 กลุ่มวิชาการตลาด
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 สภาวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ จั งหวัด ปทุมธานี
เห็ น ชอบให้ น าเสนอหลั ก สู ต รต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้งที่ .........../......................
เมื่อวันที่..........เดือน................พ.ศ...........
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ …./…….เมื่อวันที่……เดือน .......... พ.ศ. ……….
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
8.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
8.4 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในตาแหน่งที่ตรงและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
8.5 ตาแหน่งงานในแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุ เป็นต้น
8.6 ตาแหน่งงานในแขนงวิชาการตลาด ได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิจัยด้าน
การตลาด เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการตลาด เป็นต้น
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นางสาวภิญญา
พัชญ์ นาคภิบาล

2.

3.

4.

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วย
บธ.ด.
ศาสตราจารย์ (การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.
(ชีววิทยา)

นางสาวชวาลา
ละวาทิน

ผู้ช่วย
บธ.ม.
ศาสตราจารย์ (การบริหาร
องค์การและการ
จัดการ)
บธ.บ.
(การบริหารทั่วไป)
นางรัตนา
ผู้ช่วย
Ph.D.
สีดี
ศาสตราจารย์ (Strategic
Management)
Post. Grad. Dip.
Of Science
(Interdisciplinary)
บธ.ม.
(การบริหารธุรกิจ)
บธ.บ.
(การตลาด)
นางวิภาวดี ทูปิยะ
ผู้ช่วย
M.Com
ศาสตราจารย์ (Marketing)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่
จบ
2558

มหาวิทยาลัยเอเชีย
2539
อาคเนย์
มหาวิทยาลัย
2534
ศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2541

University
2552
Sains,Penang,Malaysia.
Edith Cowan
University, Perth,
Australia.
มหาวิทยาลัยพายัพ

2543

มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
University of
Wollongong,
New South Wales,
Australia.
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

2533
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2539

2539

2536
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ลาดับ
5.

6.

ชื่อ-สกุล
นางสาววรีรัตน์
สัมพัทธ์พงศ์

นางสาวภัทรภร
พุฒพันธ์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
บธ.ด.
(การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(การตลาด)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่
จบ
2559

มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

2553

2541

2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลต้อ งการสร้างโมเดลใหม่ เพื่ อ ปฏิ รูป เศรษฐกิ จ ของประเทศและน าพา
ประชาชนไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่ านกลไก
ประชารัฐและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเศรษฐกิจแบบเดิมนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบทามาก-ได้น้อย รัฐบาล
ต้องการเปลี่ย นเป็ น ท าน้ อย-ได้มาก ซึ่งท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติคื อ มิติแรก
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม มิติที่สองคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มิติที่สามคือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
จากสถานการณ์ ดังกล่ าวข้างต้ น ท าให้ ศ าสตร์ด้ านบริห ารธุรกิจจาเป็ นต้ องปรับ ตัว ให้ มี
ความทันสมัย โดยเปลี่ยนจากแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีทักษะสูงขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (New
Technology) ไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจได้แก่
การสื่อสารและการทาธุรกรรมประเภทใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต และระบบออโตเมชั่นต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เพื่อขยาย
ตลาดและการให้บริการ เป็นต้น
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ในอนาคตสังคมไทยอาจเกิดปัญหา
ขาดแคลนคนวัยทางาน สังคมไทยซึ่งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เป็น
สังคมอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้าสู่สังคม
มากขึ้น จึงมีความพยายามที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมผลคือ
เกิดการลงทุนข้ามชาติ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจาเป็นต้องคานึงถึงพื้น ฐานทาง
สังคมของประเทศโดยรวมด้ว ย ซึ่งสั งคมในอนาคตควรจะเป็นสังคมที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต เป็นสังคมของการใช้เหตุผลและหลักฐานข้อมูลที่พิสูจน์สิ่งถูกผิดได้
สาหรับด้านวัฒนธรรมปัจจุบันประเทศไทยได้มีการติดต่อกับประเทศอื่นอย่างกว้างขวาง
ประกอบกับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดโอกาสที่วัฒนธรรมต่างชาติจะเข้าสู่สังคมไทย
มีมาก สังคมในอนาคตจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น เพราะมีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหา
งานทาในเมืองใหญ่ ตลอดจนการย้ายฐานการผลิตและการจ้างงานในประเทศกลุ่มสมาชิก ความ
แตกต่างทางวัฒ นธรรมทาให้ คนไทยต้องเรียนรู้วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อปรับตัวให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและในองค์การได้
เมื่ อ มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น การจั ด ระบบการศึ ก ษาย่ อ มเปลี่ ย นแปลงไป ดั งนั้ น หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจจึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพราะการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้ นการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจควรเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ คือ ควรเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมกาลังคนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและท้องถิ่น ควรเน้นด้านการพัฒ นา
ทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันด้าน
การค้ าและเศรษฐกิ จ การจั ด หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ ในด้ านเนื้ อ หาวิ ช า กิ จ กรรม และการจั ด
ประสบการณ์ในหลักสูตรควรปลูกฝังเกี่ยวกับความสาคัญของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
การสร้ างค่ านิ ย มคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการท างานร่ ว มกั น การไม่ เ อารัด เอาเปรีย บผู้ อื่ น ความ
ขยันหมั่นเพียร การรู้จักประหยัดอดออม เป็นต้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความผูกพัน
กับท้องถิ่น โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่ อแสวงหาความจริงในการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลของท้องถิ่น เพื่อนาผลงานวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกชุม ชน และแสวงหาแนวทางเพื่ อ ส่ งเสริมให้ เกิด การบริห ารจั ดการ
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การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งปวงในท้องถิ่นให้สมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งตลอดไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นมาเรียน ได้แก่ หมวดวิชา
เฉพาะ คือ กลุ่มวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 เมื่อมีรายวิชาของหลักสูตรที่ต้องสอนให้กับหลักสูตรอื่น ประธานหลักสูตรฯ จะ
ประสานงานกับแขนงวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอน หาก
รายวิชาใดที่ไม่สามารถจัดหาผู้สอนภายในหลักสูตรได้ ประธานหลักสูตรฯ จะนาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะต่อไป
13.3.2 อาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาคาอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 4
ส่งเข้าระบบ CMS ตามกาหนดเวลาและส่งให้ประธานหลักสูตรอื่นยืนยัน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
13.3.3 คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรดาเนินการวิเคราะห์ คุณ ภาพการสอนของ
อาจารย์ในมุมมองของผู้เรียน เพื่อนามาปรับปรุง มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให้ มีความรู้ ความสามารถเพื่ อ ประกอบอาชีพ ด้ านการบริห ารธุรกิจได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการทางาน
เป็นทีม เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับใช้นวัตกรรมด้านธุรกิจ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านการบริหารธุรกิจ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนดและ
ให้เทียบเคียงกับหลักสูตรในระดับ
สากล (ACM-IEEECurriculum
Recommendation)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก
การนาความรู้ไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จ า ก ห ล ัก ส ูต ร ใน ร ะ ด ับ ส า ก ล
( ACM/ IEEE) แ ล ะ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติระดับปริญญาตรี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
ความต้องการของผู้ประกอบการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ ท างานบริก ารวิช าการ
แก่องค์กรภายนอก
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
- จานวนชั่วโมงตามเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน

- รายงานผลการประเมิน
ความพึ งพอใจในการใช้ บั ณฑิ ต
ของสถานประกอบการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4. ส่งเสริมการใช้ความรู้ของ
- จัดโปรแกรมการฝึกสหกิจศึกษา
- ระดับความพึงพอใจของ
นั กศึกษา เพื่อการแก้ไขปั ญ หา ในสถานประกอบการที่ มี คุ ณสมบั ติ สถานประกอบการที่ มี ต่ อ
ในสถานการณ์จริง
ตามเกณฑ์สหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาในการฝึ ก สหกิ จ
ศึกษา
- นักศึกษาสร้างผลงานวิจัยหรือ
- จานวนผลงานวิจัยหรือ
นวั ต กรรมที่ ได้ จ ากการฝึ ก สหกิ จ นวัตกรรม
ศึ ก ษาซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ในการ
ปรั บปรุงงานของสถานประกอบการ
ได้
- สร้างความร่วมมือระหว่าง
- จานวนสัญญาความร่วมมือ
หลักสูตรกับสถานประกอบการ
(MOU)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
2568
2569
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
100
150
200
200
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
50
50
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10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2565
1,000,000

2566
2,000,000

2567
3,000,000

2568
2569
4,000,000 4,000,000

2,760,000
35,000

2,898,000
70,000

3,042,900
105,000

3,195,045 3,354,797
140,000 175,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

70,000
80,000
90,000
100,000 110,000
4,325,000 5,508,000 6,697,900 7,895,045 8,099,797

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
2,760,000 2,898,000 3,042,900 3,195,045 3,354,797

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
80,000
80,000
80,000
80,000 80,000
2.2 ค่าใช้สอย
26,000
28,600
31,460
34,606 38,066
2.3 ค่าวัสดุ
64,000
70,400
77,440
85,184 93,702
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000 72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000
460,000
460,000 460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
70,000
80,000
90,000
100,000 110,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000
4.2 การบริการวิชาการ
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
รวมรายจ่าย
3,622,000 3,779,000 3,943,800 4,116,835 4,298,565
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 28,229 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ยบโอน ให้ เป็ นไปตามข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน จานวน
2.1.1.1 วิชาแกนธุรกิจ บังคับเรียน จานวน
2.1.1.2 บังคับเฉพาะกลุ่มวิชา
บังคับเรียน จานวน
2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/สหกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

124

หน่วยกิต

30
88
81
66
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

33

หน่วยกิต

15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
88
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
81
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
66
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2.1.1.1) วิชาแกนทางธุรกิจ บังคับเรียน จานวน
รหัส
MAC126
MBA101
MBA102
MBA201
MBA305
MBA404
MBC103
MHR201
MMK101
VLE106
VLE206

33
ชื่อวิชา

หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การบริหารธุรกิจ
Business Management
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
Financial Business Economics
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ
Statistical Packages for Business
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
Computer Applications in Business
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to English for Business communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
English for Inter-Office Communication
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หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.1.1.2) วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเดียว
จานวนไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัส
MHR202
MHR209
MHR210
MHR307
MHR308
MHR309
MHR310
MHR314
MHR315
MHR403
MHR407

33

ชื่อวิชา
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning, Recruitment and Selection
การบริหารงานฝึกอบรม
Training Management
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations Management
การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information Systems
การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทางาน
Quality of Work Life and Safety Management
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
Community and Human Resource Development
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
Strategic Performance Management
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Research in Human Resource Management
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หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) กลุ่มวิชาการตลาด
รหัส
MMK102
MMK202
MMK204
MMK213
MMK214
MMK301
MMK303
MMK322
MMK401
MMK410
MMK411

ชื่อวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
Distribution Channels Management
การบริหารการขาย
Sales Management
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
Integrated Digital Marketing Communication
การบริหารการตลาด
Marketing Management
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การตลาดสาหรับนวัตกรรม
Marketing for Innovation
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
Marketing Strategy and Planning
การวิจัยการตลาด
Marketing Research

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
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)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียว
2.1.2.1) กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
MGM103
MHR102
MHR103
MHR104
MHR105
MHR106
MHR208
MHR211
MHR212
MHR311
MHR312
MHR313
MHR404
MHR405
MHR406
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จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relationships in Organizations
การสื่อสารในองค์การ
Organization Communication
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
Motivation Techniques
จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Psychology in Human Resource Management
เทคนิคการให้คาปรึกษาและแนะนา
Advice and Counseling Techniques
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
Personality development in Human Resource Management
ภาวะผู้นาทางธุรกิจ
Business Leadership
ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Skills
กฎหมายระหว่างประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
International Laws and Human Resource Management
การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Productivity
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย
Human Resource Management for Workplace Diversity
ประเด็นในปัจจุบันทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Current Issues in Human Resource Management
การจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organizations
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต

น(ท-ป-ศ)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก
เพิ่ม 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต
รหัส
MGM103
MMK205
MMK206
MMK207
MMK208
MMK304
MMK307
MMK310
MMK315
MMK318
MMK319
MMK320
MMK321
MMK404
MMK408

2.1.2.2) กลุ่มวิชาการตลาด เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
การบริหารค้าส่งและค้าปลีก
Wholesale and Retail Management
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotions
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Management
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
การตลาดบริการ
Service Marketing
การตลาดภูมิภาคอาเซียน
Asian Marketing in Perspective
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environmental Marketing
การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
Brand and Packaging Management
การตลาดชุมชน
Community Marketing
การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
Marketing for MICE Business
การตลาดธุรกิจบันเทิง
Entertainment Marketing
การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations
กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
Health Marketing Strategies
การตลาดโลจิสติกส์
Logistics Marketing
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก
เพิ่ม 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต
2.2) กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
ชือ่ วิชา
MBA301
MBA401

รหัส
MBA302
MBA402

รหัส
MBA303
MBA403

7

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
Preparation for Cooperative Education in Business
Administration
สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
Cooperative Education in Business Administration
2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
Administration
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Field Experience in Business Admnistration
2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Business
Administration Project Practice
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Professional Business Administration Project
Practice

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)
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*** ข้ อก าหนดเฉพาะ : ในกรณี ที่ นักศึ กษาไม่ เลื อกเรียนกลุ่ ม วิช าปฏิ บั ติการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจกศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 รายวิชา (กลุ่มวิชาเลือกของแต่
ละแขนงวิชา)โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่ เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้ อก าหนดเฉพาะ ในกรณี ที่ ศึ กษาหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรีมาไม่ น้ อยกว่ า 3 ปี และจ าเป็ นต้ องยุ ติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ***
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : อ.บธ. (การบริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
ชื่อย่อ : A.BA. (Business Administration)
หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
MAC
หมู่วิชา บัญชี
MBC
หมู่วิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
MHR
หมู่วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
MMK
หมู่วิชา การตลาด
MGM
หมู่วิชา การจัดการทั่วไป
VGE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
VLE
หมู่วิชา ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

19
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
3.1.4.1 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MAC126 หลักการบัญชี
MBA101 การบริหารธุรกิจ
MBA201 กฎหมายธุรกิจ
MMK101 หลักการตลาด
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
MHR202 พฤติกรรมองค์การ
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีเลือกและไม่
เลือกเรียนสหกิจศึกษา
3 นก.)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีไม่เลือกเรียน
สหกิจศึกษา 3 นก.)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MHR209 การวางแผน สรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
MHR103 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

MGM103

จริยธรรมทางธุรกิจ

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBC103 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม
MHR308 การบริหารค่าตอบแทน
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

15/18

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

21

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีเลือกและไม่
เลือกเรียนสหกิจศึกษา
3 นก.)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีไม่เลือกเรียน
สหกิจศึกษา 3 นก.)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ
MHR315 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
MHR211 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MHR106

จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
MHR407 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MHR212 ภาวะผู้นาทางธุรกิจ

XXXXXX

เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
4
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
18

22

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
หลากหลาย

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

MHR102

ทฤษฎีองค์การ

3(3-0-6)

MBA301

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
หรือ
การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ

MBA302
MBA303

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
รวมหน่วยกิต
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1(45)
1(45)
1(45)
13/15

หน่วยกิต
6(640)
6(640)
6(640)
6
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3.1.4.2 กลุม่ วิชาการตลาด
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MAC126 หลักการบัญชี
MBA101 การบริหารธุรกิจ
MBA201 กฎหมายธุรกิจ
MMK101 หลักการตลาด
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค
XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีเลือกและไม่
เลือกเรียนสหกิจ
ศึกษา 3 นก.)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
MMK304 การตลาดบริการ

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MMK315

3(3-0-6)

การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBC103 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
MMK204 การบริหารการขาย
MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
รวมหน่วยกิต
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15/18

หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

25

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีเลือกและไม่
เลือกเรียนสหกิจ
ศึกษา 3 นก.)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ
MMK301 การบริหารการตลาด
MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
MMK320 การตลาดธุรกิจบันเทิง

หน่วยกิต
4
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MMK321

3(3-0-6)

การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MMK214 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ
MMK322 การตลาดสาหรับนวัตกรรม
MMK411 การวิจัยการตลาด
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
MMK318 การตลาดชุมชน
รวมหน่วยกิต
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16/19

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

26

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
(กรณีเลือกและไม่
เลือกเรียนสหกิจ
ศึกษา 3 นก.)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
MMK401 สัมมนาทางการตลาด
MMK319 การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

MMK408

การตลาดโลจิสติกส์

3(3-0-6)

XXXXXX
MBA301

เลือกเสรี
การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
หรือ
การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)
1(45)

MBA302
MBA303

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA403 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
รวมหน่วยกิต
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1(45)
1(45)
13/15

หน่วยกิต
6(640)
6(640)
6(640)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MAC126

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีความหมายและการจาแนกประเภทของ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ การ
บั น ทึกรายการในสมุดรายการขั้น ต้น การบันทึกในสมุดบัญ ชีแยกประเภท งบทดลอง รายการ
ปรับปรุง การจัดทางบการเงินสาหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม
MBA101

การบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Management
ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารการเงิน การบัญชี และการภาษีอากรธุรกิจ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมของการบริหารธุรกิจ หลักการบริ หาร
การบริหารความเปลี่ยนแปลง
MBA102

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3(3-0-6)
Financial Business Economics
การเงินธุรกิจ บทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน
ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อธุรกิจ งบการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของต้ นทุน ปัจจัย การ
ผลิต โครงสร้างการตลาดแบบต่าง ๆ การแข่งขัน รายได้ประชาชาติ การจัดหาเงินลงทุน
MBA201

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรที่ทากิจกรรมเกี่ยวกับการดาเนินในธุรกิจ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา หนี้ และ
เอกเทศสัญญากฎหมาย ว่าด้วยประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครอง
ผู้บริโภคและป้องกันราคา ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททาง
ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

28
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MBA301

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Business
Administration
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพ และโอกาสใน
การประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ พัฒ นาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม
จริยธรรม เทคนิคในการนาเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ
MBA302

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Professional Experience in Business
Administration
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรม สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
MBA303

การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Professional Business Administration
Project Practice
การเตรียมดาเนินโครงงาน ที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็น
ผู้กาหนดหัวข้อให้ หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาบริหารธุรกิจ โดยเน้นการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจในแขนงวิชา
MBA305

โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistical Packages for Business
ศึกษาและปฏิบัติการ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในธุรกิจ สาหรับการจัดการกับข้อมูลทีมี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คาสั่งโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การ
แปลผลการจัดทารายงานข้อมูลทางสถิติ
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MBA401

สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
6(640)
Cooperative Education in Business Administration
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือ กับโครงการสหกิจศึกษา เสมือน
เป็นพนักงานเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
บริหารธุรกิจตามแขนงวิชาที่นักศึกษาเรี ยนนักศึกษาจะต้องทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในงาน นาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
MBA402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
6(640)
Professional Experience in Business Administration
ฝึกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของทางราชการ หรือเอกชน หรือ
ทาโครงงานพิเศษในสาขาที่ เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน
และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรมีการจัดทารายงานประกอบการฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์
MBA403

ปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
6(640)
Professional Business Administration Project Practice
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นโครงงานพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจตาม
ตามแขนงวิชา จัดให้มีการนาเสนอและอภิปรายในโครงงาน โดยความเห็นชอบของอาจารย์
MBA404

การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
หลักการและแนวคิด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประสานความรู้ในแขนงวิชา
ต่างๆ เพื่อนามากาหนดทิศทางการดาเนินงาน นโยบาย และกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ
ขององค์การ ตลอดจนการควบคุมและประเมินผล เพื่อการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
MBC103

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Applications in Business
ศึกษาการทางานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในสานักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตาราง
คานวณ โปรแกรมการนาเสนอและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารธุรกิจ อีก
ทั้งการนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไปใช้ในงานทางธุรกิจ
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MHR102

ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ รูปแบบ
ต่างๆ ทั้งองค์การรูป นั ยและอรูป นั ย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ
องค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่ อานาจและอิทธิพล การติดต่อสื่อสาร กระบวนการวินัจฉัย สั่ง
การ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้ง การพัฒนาและการเปลี่ยนองค์การ
MHR103

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relationships in Organizations
แนวความคิดขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคณะ
และองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การปรับตนเข้ากับผู้ร่วมงาน การปรับปรุงตนเองให้
เข้ากับกฎ ระเบียบและวัฒ นธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ หลักการ
ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
MHR104

การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
Organization Communication
หลักการ แนวคิดของการติดต่อสื่อสารความสาคัญ และปัญหาของการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์ก าร โดยเน้ น พฤติกรรมทางการสื่ อสารของบุ คคลที่ มี ความหมายต่อ การสื่ อสาร
ตลอดจนรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ โครงสร้างองค์การที่มีผลต่อลักษณะและรูปแบบ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
MHR105

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
3(3-0-6)
Motivation Techniques
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความหมายของการจูงใจ ความสาคัญ
ของการจูงใจ กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ตลอดจนการนาหลักการจูงใจไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่ มผลผลิตของ
องค์การ
MHR106

จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Psychology in Human Resource Management
ทฤษฎี หลักจิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การแรงจูงใจในการทางาน และ
ความต้องการความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ การบริหารความเครียดใน การ
ทางาน การสร้างองค์การแห่งความสุข และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
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MHR201

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ทฤษฎีแนวความคิด และหลักการในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขต หน้าที่
และความรับ ผิ ดชอบในการบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์ การวิเคราะห์ การออกแบบงาน การวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา การคั ด เลื อ ก การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ งาน การบริ ห ารค่ าตอบแทน สุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ในการท างาน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์
MHR202

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ในรูปของปัจเจกชน กลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร
ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
ขัดแย้ง การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ การสร้างขวัญและกาลังใจ การพัฒนาพฤติกรรมของ
มนุษย์ในองค์การ
MHR208

เทคนิคการให้คาปรึกษาและแนะนา
3(3-0-6)
Advice and Counseling Techniques
การวิเคราะห์รูปแบบปัญหา การค้นหาสาเหตุของการปัญหาเทคนิคการให้คาปรึกษา
รู ป แบบต่ า งๆ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารให้ ค าปรึ ก ษา การรั บ ฟั ง ปั ญ หาและการรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
การอุทธรณ์ และการเกลี้ยกล่อม
MHR209

การวางแผน สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning Recruitment and Selection
แนวคิดหลักการวิเคราะห์งานการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานและการกาหนด
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์กาลังคน วิธีการสรรหา
และกระบวนการคัดเลือก การทดสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อการได้มาซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
MHR210

การบริหารงานฝึกอบรม
3(3-0-6)
Training Management
หลักการ และประเภทของการฝึกอบรม การบริหารกระบวนการและเทคนิคการฝึก
อบรมรูปแบบต่างๆ ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินผล การ
ฝึกอบรม ตลอดจนการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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MHR211

บุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Personality development in Human Resource Management
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ในสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก การพัฒนา
บุคลิกภาพในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ มารยาททางธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นา และ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
MHR212

ภาวะผู้นาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Leadership
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา ความหมาย และความสาคัญของภาวะผู้นา จริยธรรมของผู้นา
วิสัยทัศน์ของผู้นา บทบาทและคุณลักษณะของผู้นา การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การบริหาร
ความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของผู้นา
MHR307

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
แนวความคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานฝ่ายจัดการ
โครงสร้างและการดาเนินงานของสหภาพแรงงาน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านพนักงาน
สั มพั น ธ์ การเจรจาต่อรอง การระงับ ข้อพิ พ าทแรงงาน และแรงงานสั มพั น ธ์เชิ งรุก เพื่อ เสริม สร้าง
บรรยากาศของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กรณีศึกษาปัญหาและสถานการณ์ด้าน
แรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านแรงงาน
MHR308

การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
ความหมาย หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน การกาหนด
นโยบายด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม การกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์ งาน การประเมิ น ค่ างาน การส ารวจค่ าตอบแทน การจั ด ท าโครงสร้างค่ าตอบแทน
ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
MHR309

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management Information Systems
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็น
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในเข้าถึง การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล การ
นาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปและเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการบริหารสารสนเทศเกี่ยวกับ งาน
บุคคลที่ใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
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MHR310

การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทางาน
3(3-0-6)
Quality of Work Life and Safety Management
แนวคิด หลักการและการจัดการความปลอดภัยในการทางานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย แนวคิด ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตในการทางาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
เข้าใจสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทางาน การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของพนักงาน
MHR311

ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Skills
การออกแบบ และการฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน และ การ
บริหารแรงงานสัมพันธ์
MHR312

กฎหมายระหว่างประเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
International Laws and Human Resource Management
หลักสาคัญของกฎหมายแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายการจ้างงาน
MHR313

การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Productivity
หลักการแนวคิด และกลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพพนักงานการบริหารและการจูงใจเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
เพิ่มผลิตภาพภายในองค์การ การปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง
องค์การ
MHR314

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
3(3-0-6)
Community and Human Resource Development
ทฤษฎีและหลักการ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชนกลยุทธ์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชน ทุ น มนุ ษ ย์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพชุมชน การขับเคลื่อนและส่งเสริมพลังชุมชน
และกรณีศึกษาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

34
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MHR315

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Performance Management
รายวิชาบังคับก่อน : MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ของ
องค์การการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติ การ
บริหารพนักงานศักยภาพสูง การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้า
MHR403

สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
รายวิชาบังคับก่อน : MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ธุรกิจ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นภายในองค์ก าร
รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
MHR404

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย
3(3-0-6)
Human Resource Management for Workplace Diversity
ศึกษาถึงความหลากหลายของแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การที่มี
ความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ เพื่อการสร้างกลยุทธ์และบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความหลากหลาย
MHR405

ประเด็นในปัจจุบันทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Current Issues in Human Resource Management
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบ หลักการและแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในปัจจุบันที่องค์การต่าง ๆ นามาใช้
MHR406

การจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organizations
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด คุณลักษณะและประเภทของความรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยีในการจัดการองค์ความรู้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จในจัดการองค์ความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อทาให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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MHR407

การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Research in Human Resource Management
รายวิชาบังคับก่อน : MBA305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สาหรับธุรกิจ
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์และจรรยาบรรณนักวิจัย
การก าหนดหั ว ข้ อ วิ จั ย ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และตัวแปรในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
MGM103

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิดที่มาของจริยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรม
ในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
MMK101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสาคัญของการตลาด แนวความคิด ปรัชญาทางการตลาดหน้า
ที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด
การแบ่งส่วนการตลาดและการตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
MMK102

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และ
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
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MMK202

การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
3(3-0-6)
Distribution Channels Management
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่าย ลักษณะ และวิธีการดาเนินงาน ของสถาบัน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติกิจกรรม คนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและการส่งเสริมคน
กลาง การควบคุมและการประเมินผลระบบการจัดจาหน่าย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โลจิ
สติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
MMK204

การบริหารการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขายการจัดรูปแบบ
และความสาคัญขององค์การฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและการ
จู งใจพนั ก งานขาย การวางแผนเกี่ ย วกั บ การขาย การพยากรณ์ ก ารขาย การก าหนดโควตาและ
งบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมิ นผลพนั กงานขาย กลยุท ธ์ในการขาย ภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
MMK205

การบริหารค้าส่งและค้าปลีก
3(3-0-6)
Wholesale and Retail Management
ความหมาย ความสาคัญของการค้าปลีก และค้าส่ง ปัจจัยประเภทต่าง ๆ และหลัก
เกณฑ์ในการค้าปลีกและค้าส่ง การเลือกทาเลที่ตั้ง การออกแบบตกแต่งร้านค้า การจัดองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสินค้า การจัดซื้อ การกาหนดราคา การส่งเสริมการตลาดตลอดจน
การบริหาร
MMK206

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotions
ความสาคัญของการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาหนดแผนงานและกลยุทธ์การทาโฆษณาและการส่งเสริม การ
ขาย การรณรงค์สร้างสรรค์และการวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อ กาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณและ
การประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานโฆษณา และส่งเสริมการ
ขายต่อสังคมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
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MMK207

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Customer Relations Management
ความหมาย แนวความคิดและความสาคัญของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
คนกลาง ลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการดาเนินงานทางการตลาด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ การเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการ
วางกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารจั ด การประสบการณ์ ลู ก ค้ า ตลอดจนการควบคุ ม และประเมิ น ผล การ
ดาเนินการ
MMK208

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ประเภทของตลาดทางตรง
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการตลาดทางตรง การบริหารและการวางแผน การจัดการฐานข้อมูล
การ
กาหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในการดาเนินการตลาดทางตรง ตลอดจนปัญหา และแนวทางแก้ไขสาหรับ
ตลาดทางตรง ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
MMK213

การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนประสม
ผลิตภัณ ฑ์ การออกแบบและบรรจุ ภัณ ฑ์ นโยบายตราสิ นค้า การวางตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลวและวิธีการหลีกเลี่ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ วัตถุประสงค์การกาหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การ
เปลี่ยนแปลงราคาและการกาหนดราคา
MMK214

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Digital Marketing Communication
ความสาคัญของการสื่อสารการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้ บุคคล การ
ส่งเสริมการตลาด การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม รวมถึงการวางแผนรณรงค์การสื่อสารทาง
การตลาด การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดทั้งตลาดสาหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั้งตลาดภายใน
และตลาดต่างประเทศที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์และอนาคตของการตลาดดิจิตัล
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MMK301

การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ความสาคัญของการบริหารการตลาด และบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารด้านการตลาด
การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์
ทาง
การตลาดเกี่ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่ งเสริมการตลาด การควบคุมและ การ
ประเมินผลทางการตลาด
MMK303

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักการ แนวความคิด ในการดาเนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ การตลาดโลก
แนวคิดการตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
การลงทุนระหว่างประเทศ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ
MMK304

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย และความสาคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ พฤติกรรม
ผู้บริโภคในตลาดบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ การตั้งราคา การส่งมอบ การส่งเสริมการตลาด วิธีวิเคราะห์
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การตลาดบริการ การวางแผน
และก าหนดกลยุ ท ธ์ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั ญ หาทางการตลาดของธุร กิ จ บริก าร เพื่ อ ก าหนดแนว
ทางแก้ไข
MMK307

การตลาดภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
Asian Marketing in Perspective
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทและความสาคัญของ
ตลาดอาเซียนที่มีต่อตลาดโลก ปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน
การ
วิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียนในด้ านศักยภาพทางการตลาด การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาส
และนโยบายทางการค้าของตลาดภูมิภาคอาเซียน
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MMK310

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Social and Environmental Marketing
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม การนาแนวคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น
นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางการตลาดที่ลดผลกระทบต่อ
สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม กลุ่ มผู้ บ ริ โภคสี เขียว พั ฒ นากลยุท ธ์ก ารตลาดที่ ล ดผลกระทบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การทาธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น แนวทาง การ
ประยุกต์ใช้หลักการตลาดมาประกอบกิจกรรมทางสังคมสาหรับองค์กรพัฒนาสังคมที่มิได้มีเป้าหมาย
มุ่งหวังผลกาไร
MMK315

การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Brand and Packaging Management
ความหมายและองค์ประกอบของตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของตรา
สิน ค้า ประเภทของตราสินค้า ตาแหน่งของตราสินค้า บทบาทของผู้จัดการตราสินค้า การตัดสินใจ
เกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้าและการควบคุม ตลอดจนการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์
และการประเมินผล โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริง
MMK318

การตลาดชุมชน
3(3-0-6)
Community Marketing
แนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชน การเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อการสร้าง
กลยุ ท ธ์การตลาด การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย การวางต าแหน่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น ค้ าชุ ม ชน การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนช่องทางการจัดจาหน่าย ตลอดจน การ
สื่อสารการตลาดสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน
MMK319

การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
Marketing for MICE Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจที่เกี่ยวกับการประชุม สัมมนา นิทรรศการและ
การวางแผนการจัดการ การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน ก่อนการจัดงาน
ระหว่างการจัดการ และหลังการจัดงาน
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MMK320

การตลาดธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
Entertainment Marketing
ศึกษาหลักการ บทบาท หน้าที่ และการกาหนดเป้าหมายทางการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด และการวิจั ย ตลาดที่ เกี่ ย วกั บ ธุรกิ จบั น เทิ ง อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬ า สวนสนุ ก
ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง เป็นต้น ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย การส่งเสริมการ
ขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจบันเทิง
MMK321

การตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Event Marketing and Public Relations
ศึกษาความหมาย บทบาทและความสาคัญของการตลาดกิจกรรมการกาหนดกลยุทธ์
และยุทธวิธีของการตลาดกิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงการวางแผนการดาเนินการรณรงค์กิจกรรม
ทางการตลาดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ การศึกษาตลาด กิจกรรมในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต
MMK322

การตลาดสาหรับนวัตกรรม
3(3-0-6)
Marketing for Innovation
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสาคัญ และวิธีการนาเทคโนโลยีชั้นสูงไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาดของผู้บริหาร รวมทั้งยังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร
MMK401

สัมมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MMK101 หลักการตลาด
วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด ในธุรกิจประเภทต่างๆโดยศึกษา ปัจจัยที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จ และความล้มเหลวในการดาเนินงานด้านการตลาด ฝึ กให้ นักศึกษานาความรู้ทางด้าน
การตลาดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์การดาเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดภายใต้หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักการตลาด อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยทางการตลาด
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MMK404

กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Marketing Strategies
ความสาคัญ และบทบาทของอุตสาหกรรม การบาบัดรักษาสุขภาพที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์อื่นที่จาเป็นสาหรับบริห ารธุรกิจ
บาบั ดรักษาสุ ขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชน บทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
สุขภาพ ภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
MMK408

การตลาดโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Marketing
แนวความคิดการจัดการส่งกาลังบารุงทางธุรกิจ การขนส่งวัตถุดิบ การสั่งซื้อสินค้า
และการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บทบาทหน้าที่ของการจัดส่งกาลังบารุงในการกระจายสินค้าจาก
ผู้ ผ ลิ ต ไปจนถึงผู้ บ ริ โภค ระบบข้อ มูล ในการจั ดส่ งก าลั งบ ารุง การใช้ระบบแลกเปลี่ ย นข้อ มูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและประโยชน์จากระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้ างความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางการตลาด และการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ทางการตลาด
MMK410

กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy and Planning
แนวคิดทฤษฎีในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นที่
วิเคราะห์กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนา กล
ยุทธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด
การ
วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและการประเมินผล
MMK411

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
รายวิชาบังคับก่อน : MBA305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สาหรับธุรกิจ
MMK101 หลักการตลาด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย
การกาหนดหัวข้อวิจัยด้านการตลาด การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน และ
ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to English for Business Communication
ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในบริบทของธุรกิจโดยเน้นการใช้คาศัพท์
สานวนพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร ได้แก่การแนะนาตัวบุคคลการพบปะหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ การเข้าสังคมและการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจการฟังและการอ่านเรื่องราวในแวดวงธุรกิจ
ปัจจุบัน และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
VLE206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
3(3-0-6)
English for Inter-Office Communication
ศึกษาคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการทางานและการติดต่องานได้แก่ การต้อนรับและ
การดูแลลูกค้า การบอกรายละเอียดโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางาน การ
สนทนาและนัดหมายทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความและประกาศ และการนาเสนองาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

43
3.2 ชือ่ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
1.

2.

3.

นางสาว
ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล

นางสาว
ชวาลา
ละวาทิน

นางรัตนา
สีดี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
บธ.ด.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.
(ชีววิทยา)

บธ.ม.
(การบริหาร
องค์การและการ
จัดการ)
บธ.บ.
(การบริหาร
ทั่วไป)
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ (Strategic
Management)
Post. Grad.
Dip. Of
Science
(Interdisciplina
ry)
บธ.ม.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.
(การตลาด)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
2558 12 12 12 12

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

2539

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2541

University
Sains,Penang,
Malaysia.
Edith Cowan
University,
Perth,
Australia.

2552

มหาวิทยาลัย
พายัพ

2539

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

2533

2534
2546

12

12

12

12

12

12

12

12

2543
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ลาดับ ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
4.

5.

6.

นางวิภาวดี
ทูปิยะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาว
วรีรัตน์
สัมพัทธ์พงศ์

นางสาว
ภัทรภร
พุฒพันธ์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
M.Com
(Marketing)

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร)
บธ.ด.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(การตลาด)

สถาบัน
การศึกษา
University of
Wollongong,
New South
Wales,
Australia.
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
2539 12 12 12 12

ปีที่จบ

2536

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2559

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
รังสิต

2544

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
อุดรธานี

2553

12

12

12

12

12

12

12

12

2541

2548
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
1.

2.

3.

นางสาว
ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล

นางสาว
ชวาลา
ละวาทิน

นางรัตนา
สีดี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
บธ.ด.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.
(ชีววิทยา)

บธ.ม.
(การบริหาร
องค์การและการ
จัดการ)
บธ.บ.
(การบริหาร
ทั่วไป)
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ (Strategic
Management)
Post. Grad.
Dip. Of
Science
(Interdisciplina
ry)
บธ.ม.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.
(การตลาด)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
2558 12 12 12 12

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

2539

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

2541

University
Sains,Penang,
Malaysia.
Edith Cowan
University,
Perth,
Australia.

2552

มหาวิทยาลัย
พายัพ

2539

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

2533

2534
2546

12

12

12

12

12

12

12

12

2543
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ลาดับ ชื่อ–นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ
4.

5.

6.

นางวิภาวดี
ทูปิยะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาว
วรีรัตน์
สัมพัทธ์พงศ์

นางสาว
ภัทรภร
พุฒพันธ์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
M.Com
(Marketing)

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร)
บธ.ด.
(การ
บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
บธ.ม.
(การตลาด)
บธ.บ.
(การตลาด)

สถาบัน
การศึกษา
University of
Wollongong,
New South
Wales,
Australia.
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
2539 12 12 12 12

ปีที่จบ

2536

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2559

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
รังสิต

2544

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
อุดรธานี

2553

12

12

12

12

12

12

12

12

2541

2548

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่ อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาบังคับและมีแผนการเรียนสาหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจเว้นแต่ ในกรณีที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก 3 รายวิชา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว เพื่อ
เป็นการอนุโลมให้เรียนกลุ่มรายวิชาเลือกแขนงของสาขาการบริหารธุรกิจแทน
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พั ฒ นาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นา
งานและพัฒนาสังคม
1.3 คิด เป็น ท าเป็น และเลือ กวิธ ีก าร
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
1.4 มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น
หมู่คณะ
1.5 รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.6 มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี
1.7 มี ค วามสามารถวิ เคราะห์ ออกแบบ
พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ให้ตรงตามข้อกาหนด

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีปฏิบั ติการ แบบฝึ กหั ด โครงงาน และกรณี ศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
ในภาคบังคับ และปรั บตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ มี
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ
- ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจา
- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
แบบคณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
- ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้กับผู้สนใจภายนอก
- มีระบบเพื่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้
- ต้องมีวิช าที่บู รณาการองค์ค วามรู้ที่ได้ศึกษามาใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา ติ ด ตั้ ง และปรับ ปรุง
ระบบคอมพิ ว เตอร์ต ามข้อ กาหนดของโจทย์ปั ญ หาที่
ได้รับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) การกาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น (Plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ระบวนการการเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่ งเป็ น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปรายการระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมการโต้วาที
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมิ น จากการน าเสนอผลการอภิ ป ราย การระดมสมอง การคิ ด วิ เคราะห์
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่นามาใช้ในการโต้วาที
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม และสั ง เกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection)
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
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2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการนาเสนอข้อมูล เช่น
การจัดทา power point การจัดทาแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั กสู ต รสู่ ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
1. MAC126 หลักการบัญชี
2. MBA101 การบริหารธุรกิจ
3. MBA102 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
4. MBA201 กฎหมายธุรกิจ
5. MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
6. MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
7. MBA303 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
8. MBA305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับ
ธุรกิจ
9. MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

1

2

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
10. MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
11. MBA403 ปฏิบัติโครงงานวิชาชีพาการ
บริหารธุรกิจ
12. MBA404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
13. MBC103 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
14. MHR102 ทฤษฎีองค์การ
15. MHR103 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
16. MHR104 การสื่อสารในองค์การ
17. MHR105 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
18. MHR106 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
19. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
20. MHR202 พฤติกรรมองค์การ
21. MHR208 เทคนิคการให้คาปรึกษาและแนะนา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

1

2

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
22. MHR209 การวางแผน สรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
23. MHR210 การบริหารงานฝึกอบรม
24. MHR211 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
25. MHR212 ภาวะผู้นาทางธุรกิจ
26. MHR307 การบริหารแรงงานสัมพันธ์
27. MHR308 การบริหารค่าตอบแทน
28. MHR309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
29. MHR310 การบริหารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
ในการทางาน
30. MHR311 ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
31. MHR312 กฎหมายระหว่างประเทศกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
32. MHR313 การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
33. MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
34. MHR315 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิง
กลยุทธ์
35. MHR403 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
36. MHR404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มา
ความหลากหลาย
37. MHR405 ประเด็นในปัจจุบันทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
38. MHR406 การจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้
39. MHR407 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
40. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ
41. MMK101 หลักการตลาด

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
42. MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค
43. MMK202 การบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
44. MMK204 การบริหารการขาย
45. MMK205 การบริหารค้าส่งและค้าปลีก
46. MMK206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
47. MMK207 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
48. MMK208 การตลาดทางตรง
49. MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
50. MMK214 การสื่อสารการตลาดดิจิตัลแบบ
บูรณาการ
51. MMK301 การบริหารการตลาด
52. MMK303 การตลาดระหว่างประเทศ
53. MMK304 การตลาดบริการ
54. MMK307 การตลาดภูมิภาคอาเซียน

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
55. MMK310 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
56. MMK315 การบริหารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
57. MMK318 การตลาดชุมชน
58. MMK319 การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
59. MMK320 การตลาดธุรกิจบันเทิง
60. MMK321 การตลาดกิจกรรมและ
การประชาสัมพันธ์
61. MMK322 การตลาดสาหรับนวัตกรรม
62. MMK401 สัมมนาทางการตลาด
63. MMK404 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ
64. MMK408 การตลาดโลจิสติกส์
65. MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
66. MMK411 การวิจัยการตลาด

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
67. VLE106 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ
เบื้องต้น
68. VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

1

2
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59
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดับ รายวิช าให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สั มฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบั ณ ฑิ ต ที่ท าอย่างต่อเนื่ องและน าผลวิจัยที่ ไ ด้ ย้อนกลั บมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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6) ความเห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรือ เป็ น อาจารย์ พิ เศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย(2) จ านวนสิ ท ธิ บั ต ร (3) จ านวนรางวั ล ทางสั งคมและวิ ช าชี พ (4) จ านวนกิ จ กรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรมีความคาดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่าเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว โดยหลักสูตรมีความคาดหวัง
ให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ในทักษะการใช้เทคโนโลยี พัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ และมีการ
1
ปรับตัวให้ทันต่อสังคมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม
2
จรรยาบรรณด้านการบริหาร การทางานเป็นทีม และการมีภาวะผู้นาในด้านการบริหาร
นักศึกษามีความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ด้านการบริหารธุรกิจ และพร้อม
3
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ
นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และสร้างผลงานสู่
4
การแข่งขันในระดับประเทศ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจานวน 124 หน่วยกิต โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเที ยบเท่า และให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562
(ภาคผนวก ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

61

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคูม่ ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จั ด การศึก ษา โดยจะเป็น อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรเกิ นกว่า 1 หลั กสู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องมีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้ อาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
จัดให้มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแลการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านบริหารธุรกิจจานวนมาก ในขณะที่สังคมก็
ต้องการบั ณ ฑิตด้านการบริ ห ารธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และมีคุณ ธรรม
จริยธรรม
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบั ติให้ กับนั กศึกษา ดังนั้ นคณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมี อาจารย์ ประจาเป็นผู้ รับผิ ดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาโท
ต้องมีป ระสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ ต้องมี คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ ต้อ งมี ตาแหน่งทางวิช าการร้อยละ 60 ขึ้น ไปของอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การ
ออกแบบหลักสูตรควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ ล ะรายวิช าการประเมิ นผู้ เรียน การกากับ ให้ มี การประเมิน ตามสภาพจริงมีวิธีการ
ประเมิ น ที่ ห ลากหลายการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ตรมี การบริ ห ารหลั กสู ตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอนและบริห ารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระบบและกลไกในการบริห าร
หลักสูตรมีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการคือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารคณะท าหน้ า ที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับ ผิ ดชอบในการกาหนดแหล่ งฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พที่ เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอนและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียน
การสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิชาจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค
และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอนโดยผู้เรียนผู้สอนประเมินการสอนของตนเองและผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาสาขาวิ ช าติ ด ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีสาขาวิชาจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรประจาปีซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีและใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของ
อาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอนและสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
หลักสูตรและจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี ส าขาวิ ช าเสนอแต่ ง ตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั ก สู ต ร โดยประเมิ น จากการเยี่ ย มชมร่างรายงานผลการด าเนิ น งานหลั กสู ตรและจั ดประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ.เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม่ผู้ใช้
บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4 และ มคอ. 5 - 6
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
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4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน
โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบการดาเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมของกายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพ ยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่ว นร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตาราสื่ อการเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วัส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์อ ย่างเพี ยงพอ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
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6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ความพร้ อมด้ านหนั งสื อต าราและการสื บ ค้ น ผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีห นั งสือด้านการบริห ารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมู ลที่จะให้ สืบค้นส่ วน
ระดับคณะก็มีหนังสือตาราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิ บั ติ ก ารและการท าวิ จั ย ใช้ ส ถานที่ ข องคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
สถานที่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ห้องพัฒนาทักษะ
ห้องเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน 1 และอาคาร 2
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

จานวน
1 ห้อง
1 ห้อง
33 ห้อง
1 สานัก
1 ระบบ
2 ห้อง

อุปกรณ์การสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
กล้องดิจิตอล
เครื่อง LCD
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องขยายเสียง
เครื่องอัดสาเนา
เครื่องรับโทรทัศน์สี
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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5
3
36
20
1
3
14
5
2
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2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ มีตาราที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้ อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจัดสื่ อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัล ติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ างน้ อยร้อยละ 80 มี ส่ ว นร่ว มในการ X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ X X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3. มีร ายละเอีย ดของรายวิช า และประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่ กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ) อย่ างน้ อ ยร้อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน X X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ X X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณ ฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตรและ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการน าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงท าโดยรวบรวมปัญ หา/ข้อเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานกรรมการประจาหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่ างน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสาขาวิช าอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ การแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่ มีการจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิ ทยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่ ว ยงานที่ มีห ลั ก สู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
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“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั ก ศึกษา” หมายความว่า นัก ศึกษาที่ศึ กษาในหลั กสู ต รระดับ อนุ ปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิช าเพื่ อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ ” หมายความว่ า ภาคการศึ กษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่ ว ยกิต ” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้ รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลักสู ตรสถาบั น อุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ ว และการเทียบโอนความรู้และการให้ ห น่ว ยกิต
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จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิก ารบดี รั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
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9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
9.5 รองผู้ อ านวยการส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ างประกาศ ระเบี ย บ หรือ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งบริห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ต ารา และสื่ อ
ประกอบ การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
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12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่นกรองการประเมิ นผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจ าปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ด ท าโครงการพั ฒ นาสาขาวิช า เอกสาร ต ารา สื่ อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจั ดท าแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพั ฒ นานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนิ น งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
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ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิธี ก ารเรีย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ ระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่ อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้ มี จ านวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช้ เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติ ไม่ น้ อยกว่ า 9 หน่ วยกิ ต และไม่ เกิ น 22 หน่ วยกิ ต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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18.4 การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็ นการจั ดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็ นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ (International Education) เป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่ วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลั กสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญ าที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็ นการจั ดการศึกษาที่ ให้ ผู้ เรียนที่ ส าเร็ จปริญ ญาตรีแล้ วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
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19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (ต่ อเนื่ อง) ให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (4 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (5 ปี ) ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็ นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึ กษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบั ติตามที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ก ารลงท ะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึ กษาปกติไม่น้ อยกว่า 9 หน่ ว ยกิต และไม่ เกิน 22 หน่ ว ยกิต และภาคฤดูร้อนไม่ เกิ น
9 หน่วยกิต
25.2 นั กศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็นหรือกรณี จะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ ให้คณบดี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามที่ หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
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26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจ าเป็ นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่ อพ้ น ระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด มหาวิท ยาลั ยจะไม่ อนุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน เว้น แต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสู ตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามีสิ ทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อ ได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณบดีของคณะที่ รายวิช าสั งกั ด โดยจานวนหน่ว ยกิตและค่ าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
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30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ อ งกระท าภายใน 3 สั ป ดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้ เสร็จสิ้น ก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
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35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่ งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0
ระบบนี้ ใช้ ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั งคั บ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
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36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต

ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณี รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้ เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรีย นไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ สอนประเมิ นผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้ เสร็จสิ้ นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
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37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้ รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็ นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่ าวให้ ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นั บ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค านวณค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิช าเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็ น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิช าใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้ อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
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หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ าง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย้ า ยคณะ เรีย นมา ให้ เป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พกั การเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 .2 .3 ได้ ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
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49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นั กศึกษาที่ โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลั ยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
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52.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเข้ าศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่ น้ อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็ น รายวิ ช าหรือ กลุ่ ม วิช าที่ ได้ระดับ คะแนนไม่ ต่ ากว่า C หรือ ได้
ค่าระดับ คะแนน 2.00 หรื อ เที ย บเท่ าในรายวิช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ค่ าระดั บ และได้ผ ลการ
ประเมิน ผ่ านในรายวิชาที่ไม่ป ระเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่ เกินชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ มี นั กศึ ก ษาเรีย นอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณี ที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้ อยู่ในดุล ยพินิ จของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
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(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชียวชาญในหลั กสู ตรที่ จะขอยกเว้น การเรีย น
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
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ได้รับอนุ มัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นั บจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณ บดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
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57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึ กษาที่ ป ระสงค์จะลาออกจากความเป็ น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณี ที่ภ าคการศึกษานั้นมีผ ลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้ คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จาเป็ น ต้ องยุ ติ การศึกษา สามารถยื่ นขอส าเร็จการศึกษาในระดั บอนุปริญญาของแต่ละหลั กสู ตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสู ตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
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ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึก ษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
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หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุม ธานี ว่าด้ว ยการจั ดการศึก ษาระดับ อนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารและพั ฒนาหลั กสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุ มคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุ วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรได้อีกหนึ่ งหลักสู ตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๗ ให้ เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๘ ให้ เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่ งข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(๒) ไม่ เป็ น คนวิก ลจริต และไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ายแรงหรื อ โรคอื่ น ซึ่ งสั งคม
รังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๔.๑ ผู้ที่ได้ รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบี ยนเป็นนั กศึกษา สาหรับ หลั กสู ตรอบรมระยะสั้ น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุ ม ธานี ว่าด้ว ยการจั ดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ นๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
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ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
๓๕.๑ นั กศึ กษาต้ องฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์
๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศั กยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดทุกประการ
หากฝ่ าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ ยงในหน่ว ยงานฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ดาเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณี นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด ภายใน ๒ สั ปดาห์ ห ลั งจากเปิดภาคการศึ กษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาต จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการ
คุมสอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการ
เรียนตามคะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F””
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
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“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๑/๑ นั กศึก ษาที่ถือว่าส าเร็จการศึก ษาตามหลั กสู ต รอบรมระยะสั้ น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“ข้อ ๖๓.๓.๔ การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลั ย กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ระยะเวลาในการสาเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บั งคับกับนักศึกษาที่ ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ป ระกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้า
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานัน้
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ
+
D หากมี การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าเดิ มนั้ นซ้ าครั้งเดี ยวหรือหลายครั้ง ให้ ใช้ ผ ลการศึ กษาที่ ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 48.1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย”
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่
25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง
วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ
ตนเอง ผู้ อื่น และสั งคม เป็ น ผู้ใฝ่รู้ส ามารถคิดอย่างมีเหตุผ ล สามารถใช้ภ าษาในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายได้ ดี มี คุ ณ ธรรม ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าของศิ ล ปะ และวัฒ นธรรมทั้ งของไทย และของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี” สาหรับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เดิมมีการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549
ได้มีการพัฒ นาวิชาศึกษาทั่ว ไปใช้ในมหาวิ ทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒ นาวิช าศึกษาทั่วไป
ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะ
จ าแนกเป็ น รายวิ ช า หรื อ ลั ก ษณะบู ร ณ าการใด ๆ ก็ ไ ด้ โดยให้ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช า
มนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ภาษา คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีห น่วยกิตไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต
โดยจั ดการเรี ยนการสอนแบบเน้ น กิจกรรม (Active Learning) ให้ นั กศึกษาได้ มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ทาโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษานามา
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น (Discussions) โดยให้ อ าจารย์ ส อนเป็ น ที ม (Team Teaching)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์
บทเรี ย นออนไลน์ และการฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ ว ยบทเรี ยนออนไลน์ โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
คุณลักษณะ และความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และสานึกใน
ความเป็นไทย สาหรับ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลั งจากที่ ใช้ ห ลั กสู ต รดั งกล่ าวมาเป็ น เวลา 2 ปี คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรจึงได้จั ด
ประชุ ม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญ หา พบว่า
ยังขาดการฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควร ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทา
เป็นเอกสาร สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็ น พลเมือง จิ ตอาสา และหลักสู ตรโตไปไม่โกงของสานั กงานป้ องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลง เพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่าย เพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติทปี่ ระชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒ นาผลการเรียนรู้ 5
ด้าน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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หลั ง จากที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมาเป็ น เวลา 2 ปี คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้
ปรึกษาหารือเกี่ย วกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสู ตร และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า จึงเห็ นควร
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี
มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยเหตุผล
1. เพื่ อ ความเหมาะสมในการจั ด การเรี ย นการสอนจึ งจ าเป็ น ต้ อ งปรับ จ านวนหน่ ว ยกิ ต
ทุกรายวิชา เป็น 3 หน่วยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. เพื่อพัฒนา และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการ
เรี ย นรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพื่ อ การด าเนิ นชี วิต และการประกอบ
อาชีพต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และสานึกในความเป็นไทย
ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั งคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มี ค วามรู้ พื้ น ฐานการด ารงชี วิต ในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม ได้ แ ก่ การรู้จัก ตนเอง รู้จั ก
ท้องถิ่น รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ค วามสามารถคิ ด วิเคราะห์ อ ย่ างมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่อ มโยงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นต้นไป
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6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ า รั บ การอบรมวิ ธีก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป็ น ฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณ ลั กษณะตามวัตถุป ระสงค์ของหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิช าเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูก
บรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิช าครอบคลุ มสาระของกลุ่ ม วิช าสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
9
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
Critical Thai Language for Communication
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
English for Global Communication
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
English for Life-long Learning Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท

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

To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings
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VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

Change of the new normal for sustainable development

VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
VRU Spiritual Identity
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9
VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
Scientific Thinking and developing Innovation
VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Promotion for Quality of Life
VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
Digital Transformation

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

8.3 คาอธิบายรายวิชา
VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King

พระราชประวั ติ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน ทร มหาวชิราลงกรณ มหิ ศรภูมิ พ ล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัจ ฉริย ภาพ หลั กทศพิ ธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณี ยกิจ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ และปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His
Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten Virtues
of the King, royal working principles, royal activities, the development of human resources,
natural resources and environment, royal initiative projects, and the Philosophy of
Sufficiency Economy.
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VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
Critical Thai Language for Communication

3(2-2-5)

ความสาคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนาเสนอสารด้วยวาจา
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และการใช้ สื่ อ ผสมในทางวิ ช าการ และสถานการณ์ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน
The significance of Thai for communication is to improve listening,
speaking, reading and writing skills. Besides, Finding main idea, describing, translating,
considering texts, presenting by speaking critically and using academic integrated media in
real-life situations are also improved.

VGE111*

ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills

3(2-2-5)

ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการพั ฒ นาทั กษะการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ ความต้ องการสารสนเทศ การ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้น
สารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การเรียบเรียง และ
นาเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมีจริยธรรม
Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning skills
enhancement include; information literacy skills development process, analyzing the need
for information, selecting sources of information and information resources, search tools
information resources, search strategies information, information analysis and synthesis,
evaluation of information values, information composition and presentation in the form of
academic work that is standard and ethical.

VGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก

3(2-2-5)

English for Global Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์ และ
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อสินค้า และ
ความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒ นธรรมที่ส่งผลต่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล
Practice and develop English communication skills focusing on listening and
speaking in various situations and topics including campus life, travel, free time, social
media, shopping and entertainment in both Thai and international social contexts. Analyze
the cross-cultural differences that result in effective English communication.
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ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE113

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3(2-2-5)

English for Life-long Learning Skills Development
ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการ
อ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่านข้อความจาก
ลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน์
และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ ที่จาเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ การใช้พจนานุกรมออนไลน์
การอ่านเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาคาอ้างถึงคาสรรพนาม การเดา
ความหมายจากบริบท และการสรุปความ
Practice and develop English for life-long learning skills focusing on reading
texts from various sources such as printed and online media and reading different types of
texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social media, and infographics.
Develop essential reading strategies including using online dictionaries, skimming, scanning,
finding pronoun references, finding context clues, and summarizing.
VGE114

การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม

3(2-2-5)

Scientific Thinking and developing Innovation
การพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒ นาทัก ษะการ
คานวณ เพื่อสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Development of scientific process skills and innovation, Logical thinking
skills with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also improve
calculation skills to create innovation and then apply it in daily life.

VGE115

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Promotion for Quality of Life

3(2-2-5)

ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้
To promote and develop students’ positive behaviors for building physical,
mental, social health and spiritual health. Essentially, having good life skills and knowing
depression and stress disorders, to understand the contents of the consumer health,
including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing first aid for emergency
situations and having an ability to perceive the sense of beauty and aesthetic in art.
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ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE116

การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Change of the new normal for sustainable development
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายศูนย์อานาจโลกจากตะวันตกไปสู่บูรพาภิวัตน์ ผลกระทบ และการปรับตัวให้อยู่
รอดในยุคการทาลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน
The study of change that have occurred in politics, economy, society,
technology and environment, the transformation from the Westernization to Easternization,
the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the new normal with
sustainable development

VGE117

การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
VRU Spiritual Identity

3(2-2-5)

ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the
aspects of being volunteer-spirits, responsible for the university and the society, reserving
the natural environment as well as participating in community's problem solving and
development.

VGE118

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
Digital Transformation

3(2-2-5)

การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และความเป็น
จริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูล เผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
แก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ
Being digital citizenship that can maintain their identity in both online and
reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself safe in
online zone, can maintain private information and manage information published in online,
and can think critically in the beneficial use of technology and media in the digital world.
There will also be responsible and ethical in the use of digital technology, the skills of
Digital storytelling and the application of digital technology to solve challenging problems
or create new opportunities.
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดท าโครงการ และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม ทั้งใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์เป็น
ผู้ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน และหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา หรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา หรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการ และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/ โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ และวัฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry,
Inquiry Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่ว มโครงการกับหน่วยงานอื่น การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณี เนื้ อ หาภาคทฤษฎี โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เคราะห์ จ าก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมิน จากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอ
โครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาท และสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
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1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การ
เป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน และนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บู ร ณาการ การใช้ภ าษา และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการเรียนการสอน และ
กิจกรรม ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ จาก หนั ง สื อ เอกสาร งานวิ จั ย
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวิต
VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
VGE111 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ

ความรู้

1

2

1






















ทักษะ
ทางปัญญา





2

1

2

1

2







































ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
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สารสนเทศ
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 198/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม MS๑๐๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
๔. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ.
๒๕๖๕ ประธานแจ้งว่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้น าเสนอโครงการเพื่ อขอรับการอนุ มัติแล้ ว ดังนั้ นจึงขอให้ กรรมการหลั กสู ตรเริ่ม
ด าเนิ น การในส่ ว นต่ างๆ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายไว้ ในส่ ว นของรู ป เล่ ม อ.ภั ท รภร พุ ฒ พั น ธ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบให้ Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การกาหนดกลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ และกลุ่มวิชาบังคับแขนง ประธานแจ้งการกาหนด
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจสาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ๓๓ หน่วยกิต วิชาบังคับเฉพาะ
แขนง เป็น ๓๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตยังคงเดิม ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรให้ปรับลดลง
เหลือ ๑๒๔ หน่วยกิต จากหลักสูตรเดิม ๑๓๙ หน่วยกิต ซึ่งปรับลดหน่วยกิตลดลง ๑๕ หน่วยกิต
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การปรับปรุงรายวิชาและชื่อวิชาใหม่ของแต่ละแขนง สาหรับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หลักสูตรปรับเปลี่ยนรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาไปในทิศทางของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และควรให้มีวิชาที่ทันสมัย มีความกว้างขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับเปลี่ยนรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
๓.๒ กาหนดปฏิทินโครงการปรับปรุงหลักสูตรโดยประมาณ หลังจากที่โครงการ
ได้รับ อนุ มัติ ขอให้ กรรมการเริ่มดาเนินการในส่ วนต่าง ๆ และขอกาหนดปฏิทินโดยประมาณ คือ
ปลายเดื อน กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ รู ป เล่ ม แล้ ว เสร็จ เดือ นมีน าคม ๒๕๖๔ จัด วิพ ากษ์ ห ลั กสู ตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้มีเวลาสาหรับการแก้ไขตามคาแนะนาอีกครั้ง โดยรูปเล่มที่สมบูรณ์จะต้องเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมวิชาการคณะ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ กาหนดการในการทารูปเล่มที่สมบูรณ์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ แจ้งให้แต่ละแขนงประชุมหารือการกาหนดรายวิชา
บังคับ และวิชาเลือกส าหรับหลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ และส่งรายชื่อวิชาพร้อม
คาอธิบาย และตาราง Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชามาด้วย ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
------------------------------------------ผู้จัดทารายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล)
---------------------------------------- ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม MS๑๐๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
๔. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ ได้ดาเนินการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การเกิดโรคระบาด COVID๑๙ ให้อาจารย์สอนแบบออนไลน์ และให้กาชับดูแล
นักศึกษาให้ดีในเรื่องของการสอนแบบออนไลน์ และควรมีหลักฐานในการจัดการสอนทุกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ การลงลายมื อ ชื่ อ เข้ า ท างานให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า นลงชื่ อ ในระบบที่ ท าง
มหาวิทยาลัย
เป็นผู้กาหนด โดยไม่ต้องมาลงชื่อในห้องคณะฯ เพื่อลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็น
การควบคุมการเกิดโรคระบาด COVID๑๙ และให้อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Work from
home) ประจาสัปดาห์และจัดส่งไปที่ e-mail ของคณะทุกๆ สัปดาห์
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ตามที่ ห ลั กสู ตรได้ มีก ารหารือ เพื่ อคั ดเลื อกผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในการวิพ ากษ์ ห ลั กสู ต ร และ
มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วรี รั ต น์ สั ม พั ท ธ์ พ งศ์ เป็ น ผู้ ป ระสานงานกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาจารย์
ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับการตอบรับจาก อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแขนงการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ และอาจารย์ ดร.รั ตนภรณ์ แซ่ ลี้ อาจารย์ ประจามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ อุบ ลราชธานี เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ แขนงการตลาด และผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายกฤษฎา เอี่ยมสะอาด จากบริษัท ทีเอสที
เมทัลเวิร์ค จากัด ซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๒ การจัดทาแผนการเรียน สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป วิชาแกน (บริหารธุรกิจ) และหมวดวิชา
เฉพาะแขนง (บังคับและเลือก) แบบเดียวกัน ในทุกชั้นปี ทั้งนี้ ในหมวดวิชาเฉพาะแขนง (บังคับและ
เลือก) ซึ่งเรียนในช่วงเวลาเดียวกันแต่จะแตกต่างกันไปในรายวิชานั้นให้ผู้ประสานงานแต่ละแขนงจัด
รายวิชา ในแต่ละชั้นปี แล้วส่งรายละเอียดให้อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ เป็นผู้รวบรวมลงในรูปเล่มของ
โครงการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๓ การปรับปรุงรายวิชาของแต่ละแขนง ผศ.ชวาลา ละวาทิน แจ้งให้แต่ละแขนง
กาหนดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนง ๑๑ วิชา (รวม ๓๓ หน่วยกิต) และวิชาเลือกเฉพาะ
แขนง ๕ วิชา (๑๕ หน่วยกิต) โดยหากแขนงวิชามีการปรับปรุงรายวิชา ให้ใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
ชื่อ วิช าเดิ ม แต่ ป รั บ คาอธิ บ ายรายวิช า ให้ ค งรหั ส เดิ ม อ้ างอิ งจากรายละเอี ยดการแก้ ไขหลั ก สู ต ร
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘) อนุมัติเมื่อสิงหาคม ๒๕๕๙ วิชาเดิมและคาอธิบายรายวิชาคงเดิมแต่ปรับ
ชื่อ ใหม่ ให้ ใช้ ร หั ส ใหม่ วิช าใหม่ ที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อ นให้ ก าหนดรหั ส ใหม่ วิธ ีก าหนดรหัส ใหม่ค ือ ให้
เรี ย งลาดับ ต่อ จากวิช าสุดท้า ยของแต่ล ะหมวดที่มีอ ยู่ก่อนหน้า (ดูสมอ. ๐๘) ซึ่งทางแขนงสามารถ
กาหนดรหัสใหม่ได้ด้วยตนเอง แล้วนาส่งรายละเอียด รายชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชาและ Curriculum
Mapping ของรายวิชาในแต่ละแขนง ให้ อาจารย์ภัทรภร พุฒ พันธ์ เป็นผู้รวบรวมลงในรูปเล่มของ
โครงการปรับปรุงหลักสูตร ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย ผศ.ชวาลา ละวาทิน รับผิดชอบ
แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ และอาจารย์ ดร. วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ รับผิดชอบ
แขนงวิชาการตลาด
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กาหนดการในการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๒ ห้อง
MS๒๑๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
------------------------------------------ผู้จัดทารายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล)

---------------------------------------- ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม MS๑๐๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
๔. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔เนื่ องจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้ ก ารจั ด
กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการตามกาหนดการได้ ดั้งนั้นจึงขอให้อาจารย์พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม เช่น จัดแบบออนไลน์ เป็นต้น แต่หากกิจกรรมใดที่อาจารย์เห็นว่าต้ องยกเลิก ก็ให้ทา
บันทึกข้อความแจ้งไปที่คณะฯ ให้ทางคณะทราบพร้อมทั้งให้เหตุผล
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การจัดโครงการทวนสอบประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการเสนอ
โครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละแขนงรับผิดชอบการทวนสอบของ
นักศึกษาและส่งผลการประเมินกลั บมายังผู้ประสานงานของแต่ละแขนง ภายในวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๖๔
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เรื่ อ ง วิช าแกนบริห ารธุร กิ จ ตามที่ ได้ มี ก าร
วิพากษ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
ให้ ปรับวิชาแกนบริห ารธุรกิจอีก ๑ รายวิชา คือ การภาษีอากร ให้ปรับคาอธิบายไปอยู่ในวิช าการ
บริหารธุรกิจ เพราะเห็นว่าเนื้อหาบางประเด็นนักศึกษาสามารถสืบค้นได้ในระบบอินเตอร์เน็ตได้เองใน
ส่วนของเนื้อหาการบริหารธุรกิจก็ให้มีเนื้อหาของวิชาการภาษีอากรเข้าไปด้วย และ ผศ.ดร.รัตนา สีดี
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการลดจาหน่วยหน่วยกิตลงเพื่อให้นักศึกษาได้เน้นปฏิบัติมากขึ้น และ
เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนของรายวิชา ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีมุมมองที่กว้างและครอบคลุมหลักการบริหาร
ยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๒ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง วิชาการวิจัย ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้
เสนอแนะให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าตามเนื้อหาของวิชาการวิจัย มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่
ที่จะแยกเนื้อหาเป็น ๒ รายวิชา ได้แก่ วิชาการวิจัย ๑ และวิชาการวิจัย ๒ หรือให้รวมเนื้อหาเหลือ
เพียง ๑ รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนวิชาอื่นเพิ่มได้อีก หนึ่งรายวิชา
๓.๓ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง คาสาคัญ ของหลักสูตร ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่า เนื้อหาของคาสาคัญ เดิม ยาวเกิน ไปและไม่ก ระชั บ
ดังนั้นให้อาจารย์พิจารณาให้มีความกระชับและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับคาสาคัญ
๓.๔ กาหนดผู้รับผิดชอบเนื้อหาในภาคผนวก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ ขอกาหนดผู้รับผิดชอบเนื้อหาในภาคผนวก ง ถึง ฌ ดังนี้
(ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
ภาคผนวก ง รายงานประชุมก่อนวิพากษ์หลักสูตร
นาคภิบาล)
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ฌ

รายงานการประชุมตั้งแต่วิพากษ์หลักสูตร
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ของ
อาจารย์
ผลสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเดิม-ปรับปรุง
 แขนงวิชาการตลาด
 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม)

(ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล)

(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
(ผศ.ชวาลา ละวาทิน)
(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
(อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
(ผศ.ชวาลา ละวาทิน)
(ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ)
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มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๕ กาหนดส่งรายวิชาที่แขนงวิชาต้องการปรับปรุงภายหลังวิพากษ์หลักสูตร ขอให้
ทุ กแขนงวิ ชา ส่ งรายวิชาที่ ปรั บปรุ งจากการวิพากษ์ หลั กสู ตร และตารางเปรียบเที ยบหลั กสู ตรเดิ ม หลักสูตรปรับปรุง ให้อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ ทางอีเมลล์ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
------------------------------------------ผู้จัดทารายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล)

----------------------------------------ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม MS๒๑๖
*********************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ภัทรภร
พุฒพันธ์
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. อาจารย์ ดร.เมธารัตน์
จันตะนี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์
แซ่ลี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายกฤษฎา
เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้ใช้บัณฑิต
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์
สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙. นางสาวกุลณัฐ
ศรีบุญเรือง
ตัวแทนนักศึกษา
๑๐. นางสาวปิ่นทิพย์
พรหมชาตรี
ตัวแทนนักศึกษา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี และ อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ มีดังนี้
วิชาแกนควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
๑. เนื่องจากในปัจจุบันเนื้อหาบางรายวิชานักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองซึ่ง
เนื้อหาข้อมูลบางประเด็นสามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นควรมีการปรับรายวิชาให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและจัดให้มีการเรียนการสอนที่กระชับเข้าใจง่าย ควรปรับเนื้อหารายวิชาการ
บริหารธุรกิจ รหัส MBA๑๐๑ ซึ่งเป็นวิชาแกนทางธุรกิจ โดยให้นาเนื้อหารายวิชาบางประเด็นของวิช า
ภาษีอากรไปรวมกับวิชาการบริหารธุรกิจ
๒. ควรปรั บ เนื้ อ หาของวิช าหลั ก เศรษฐศาสตร์แ ละวิช าการเงิน ธุ รกิ จมารวมกั น
เนื่องจาก 2 รายวิชาดังกล่าวสามารถปรับเนื้อหาและประเด็นสาคัญรวมกันได้ และให้รวมเป็นวิชาใหม่
เป็นชื่อวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางการเงิน MBA๑๐๒
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๓. ปรับ วิช าการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ รหั ส MEC๓๐๒ และให้ ปรับวิช าสถิติธุรกิจ
รหัส SMS๑๐๔ ให้เป็นวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับธุรกิจ รหัส MBA๓๐๕ วิชาเดียวเพราะ
ในปัจจุบันในการวิเคราะห์ตัวเลขเริ่มมีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมากขึ้น ดังนั้น ในคาอธิบายรายวิชาให้
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถิติ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเรียนวิชาการวิจัย
วิชาบังคับเฉพาะแขนงและกลุ่มวิชาเลือก ของแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔. ควรปรับวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รหัส MHR๓๐๔ เป็น วิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน รหัส MHR๓๑๔ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การพัฒนาชุมชน
๕. ควรปรับวิชาการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ๑ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ๒ ให้
รวบรวมเนื้อหาทั้ง ๒ รายวิชาให้อยู่ในวิชาการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ รหัส MHR๔๐๗ โดยให้ผนวก
เนื้อหากระชับและครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัย
๖. ควรปรับวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน รหัส MHR๓๐๕ เป็น วิชาการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ รหัส MHR๓๑๕ โดยปรับคาอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยและมีความกว้าง
ขึ้นในมุมของการเป็นผู้นาองค์การต่างจากวิชาเดิมที่เน้นการเป็นผู้นาทีมเท่านั้น
๗. ควรปรับ วิชาจิตวิทยาธุรกิจ รหั ส MHR๑๐๑ เป็น วิช าจิตวิทยาในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ รหั สMHR๑๐๖ โดยปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและคาอธิบายใหม่ให้มีความเกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๘. ควรปรับวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส MHR๒๐๕ เป็น วิชาบุคลิกภาพในงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัส MHR๒๑๑ โดยปรับคาอธิบายให้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ต้อง
ใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๙. ควรปรับวิชาภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม รหัส MHR๒๐๖ เป็น วิชาภาวะ
ผู้นาทางธุรกิจ รหัสMHR๒๑๒ โดยปรับคาอธิบายให้ทันสมัยและมีความกว้างขึ้นในมุมของการเป็น
ผู้นาองค์การ
วิชาบังคับเฉพาะแขนงและกลุ่มวิชาเลือก ของแขนงวิชาการตลาด
๑๐. ปรับวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา รหัส MMK๒๐๑ เป็น วิชาการบริหาร
ผลิตภัณ ฑ์และราคา รหั ส MMK๒๑๓ และปรับวิช าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ รหั ส
MMK๒๑๒ เป็น วิชา การสื่อสารการตลาดดิจิตัลแบบบูรณาการ เพื่อให้มีความทันสมัย
๑๑. ควรปรับ วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รหั ส MMK๓๑๓ และวิชาการตลาดดิ
จิตัล รหัส MMK๓๑๖ ให้รวบรวมเนื้อหาทั้ง ๒ รายวิชาให้อยู่ในวิชาการตลาดสาหรับนวัตกรรม รหัส
MMK๓๒๒ โดยให้ผนวกเนื้อหากระชับและครอบคลุมในเรื่องการตลาดในยุคดิจิตัลและสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
๑๒. ควรปรับวิชาการวางแผนการตลาด รหัสMMK๓๑๗ และวิชากลยุทธ์การตลาด
รหัส MMK๔๐๙ ให้รวบรวมเนื้อหาทั้ง ๒ รายวิชาให้อยู่ในวิชากลยุทธ์และการวางแผนการตลาด รหัส
MMK๔๑๐ โดยให้ผนวกเนื้อหากระชับและครอบคลุมทั้งด้านการวางแผน และการวิเคราะห์กลยุทธ์
การตลาด
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๑๓. ควรปรับวิชาการวิจัยการตลาด ๑ และการวิจัยการตลาด ๒ ให้รวบรวมเนื้อหา
ทั้ง ๒ รายวิช าให้ อ ยู่ ในวิช าการวิจั ยการตลาด รหั ส MMK๔๑๑ โดยให้ ผ นวกเนื้ อหากระชับ และ
ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัย
๑๔. วิช าบั งคับ เฉพาะแขนง วิช าการตลาด ให้ ป รับวิช าใหม่และเขียนคาอธิบาย
รายวิชาใหม่ คือ วิชาการตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์ รหัส MMK๓๑๙ ซึ่งวิชานี้เป็นการพัฒนามาจากธุรกิจ
นาเที่ยวที่เสนอบริการลักษณะพิเศษและเป็นตัวกลางในการจัดธุรกิจประชุม สัมมนา รวมถึงการจัด
นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า ก็เริ่มมีบทบาททางการตลาดมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้เปิด
มุมมองการตลาดในยุคปัจจุบัน
๑๕. ปรับกลุ่มวิชาเลือก แขนงวิชาการตลาด ปรับวิชาใหม่ ๓ วิชา คือ ๑. วิชาการ
ตลาดธุรกิจบัน เทิง รหัส MMK๓๒๐ ๒. วิชาการตลาดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ รหัส MMK
๓๒๑ ๓. วิชาการตลาดสาหรับนวัตกรรม รหัส MMK๓๒๒ ปรับวิชาให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบัน
๑๖. ควรจัดแผนการเรียนใช้ระยะเวลาการศึกษาน้อยกว่า ๔ ปี เป็นการสร้างความ
สนใจแก่ผู้เรียน
๑๗. ควรปรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้โดดเด่น และแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้
ชัดเจน
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๑๖.๓๐ น.

------------------------------------------ ผู้จัดทารายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล)

---------------------------------------- ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์)
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวภิญญาพัชญ์
นามสกุล นาคภิบาล
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ)
ปริญญาโท
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปริญญาตรี

กศ.บ.(ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ปีที่จบ
2558
2539
2534

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-ไม่มี1.3.2 บทความวิจัย
ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล. (2562). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม– มิถุนายน
2562: 1-12.
Nakpibal, P., Kagonpai L., Choengkeeree Chaiya. P, and Trainphong, P. (2021). A Causal
relationship model of factors affecting competitiveness of community
enterprise in the central region. Psychology and Education. Volume 58 No.,1.
January-April. 2021: 1685-1691.
Nakpibal, P., and Chantanee, M., (2021). Innovation of Community Potential
Development in Khlong Luang district, Pathum Thani province.
Psychology and Education. Volume 58 No.,1. January-April. 2021:
1666-1673.
ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล (2564).การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารร่มพฤกษ์.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1. มกราคม–เมษายน 2564: 1-12.
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
21 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
1.5.2 วิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1.5.3 วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.5.4 วิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
1.5.5 วิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
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2. ชื่อ นางรัตนา
นามสกุล สีดี
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Strategic
University Sains, Penang,
Management)
Malaysia.
Post. Grad. Dip. of Science Edith Cowan University,
(Interdisciplinary)
Perth, Australia
ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
รัตนา สีดี. (2562). พฤติกรรมองค์การ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 180 หน้า.

ปีที่จบ
2552
2543
2539
2533

2.3.2 บทความวิจัย
เสาวคลธ์ ศรีสุข , รัช ชานนท์ พยั คมาก และ รัตนา สีดี . (2563). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี . ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 3. วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563. (221-227). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา.
รั ต นา สี ดี . (2561). ความตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ อาหารอิ น ทรี ย์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในประเทศไทย. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 12 ฉบับที่ 3.
กันยายน – ธันวาคม 2561: 134-146.
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
23 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาพฤติกรรมองค์การ
2.5.2 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.5.3 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
2.5.4 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1
2.5.5 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3. ชื่อ นางสาวชวาลา
นามสกุล ละวาทิน
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(การบริหารองค์การและการจัดการ)
ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบ
2546
2541

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-ไม่มี3.3.2 บทความวิจัย
ชวาลา ละวาทิน . (2563). แบบจาลองเชิงสาเหตุของความต้องการศึกษาต่อและความพึงพอใจใน
มหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. มกราคม
– มิถุนายน 2563: 464-479.
ชวาลา ละวาทิน. (2564). การจัดการความรู้ของชุมชนอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสาร
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม 2564: 28-39.
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
18 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.5.2 วิชาพฤติกรรมองค์การ
3.5.3 วิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3.5.4 วิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3.5.5 วิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
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4. ชื่อ นางวิภาวดี
นามสกุล ทูปิยะ
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท M.Com (Marketing)

ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

สถาบันการศึกษา
University of
Wollongong, New
South Wales,
Australia.
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ปีที่จบ
2539

2536

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
วิภาวดี ทูปิยะ. (2561). การตลาดบริการ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 120 หน้า.
วิภาวดี ทูปิยะ. (2561). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 110 หน้า.
4.3.2 บทความวิจัย
วิภาวดี ทูปิยะ. (2561). กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบิน
แอร์ เอเชี ย . วารสารวิ ช าสถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ งสุ ว รรณภู มิ (สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์). ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2561 : 252 - 270.
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
23 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาการตลาดบริการ
4.5.2 วิชาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
4.5.3 วิชาหลักการตลาด
4.5.4 วิชาการบริหารการตลาด
4.5.5 วิชาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4.5.6 วิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.5.7 วิชาการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
4.5.8 วิชาการบริหารการขาย
4.5.9 วิชาการตลาดชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5. ชื่อ นางสาววรีรัตน์
นามสกุล สัมพัทธ์พงศ์
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท บธ.ม.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่จบ
2559
2544
2541

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-ไม่มี5.3.2 บทความวิจัย
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์. (2560). รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทาไม้กวาดจากทางมะพร้าวและดอกหญ้า หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโรงหีบ
ต าบลบางพู ด อาเภอเมื องปทุ ม ธานี จั งหวั ด ปทุ ม ธานี . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
วิชาการระดั บ ชาติ. ครั้งที่ 2. นวัตกรรมการจัดการ. การขับคลื่ อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น . วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560. (552-560). ปทุ ม ธานี : มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์. (2561). การพัฒนารูปแบบช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
กรณี ศึ ก ษ ากลุ่ ม จั ก สาน หมู่ ที่ 4 ต าบ ลทางกลาง อ าเภ อบ างป ะหั น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา นาเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ภาคโปสเตอร์. วันที่ 1 มิถุนายน 2561. (94 - 102). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์, ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม, ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ และภัทรภร พุฒพันธ์. (2563).
แนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 12 ตาบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีที่ 21
ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563 : 23 - 30.
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
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5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาการวิจัยทางธุรกิจ
5.5.2 วิชาการวิจัยการตลาด 1
5.5.3 วิชาการวิจัยการตลาด 2
5.5.4 วิชาหลักการตลาด
5.5.5 วิชาการบริหารการขาย
5.5.6 วิชาการสื่อสารทางการตลาด
5.5.7 วิชาการบริหารการตลาด
5.5.8 วิชากลยุทธ์และนโยบายตลาด
5.5.9 วิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.5.10 วิชาสัมมนาทางการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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6. ชื่อ นางสาวภัทรภร
นามสกุล พุฒพันธ์
6.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ปีที่จบ
2553
2548

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
-ไม่มี6.3.2 บทความวิจัย
ภัทรภร พุฒพันธ์ และอัจฉราวรรณ สุขเกิด. (2560). ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
ของนักศึกษาหอใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสาร
สืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที่ 2. หัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560. (451-460). ลพบุรี: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ภัทรภร พุฒพันธ์, นิรินธนา บุษปฤกษ์, และอัจฉราวรรณ สุขเกิด. (2562). การจัดการบริบทชุมชน
สังคม วิถีชีวิต และทุนทางวัฒนธรรม ผ่านเครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ใน
เอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม
2562. (439-447). วิท ยาลั ย นวั ต กรรมการจัด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภัทรภร พุฒพันธ์. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าหมูทุบเกสร อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม The 6 National Conference
onTechnology and Innovation Management”. วั น ที่ 12 มี น าคม 2563. (27-35).
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
6.4 ประสบการณ์ในการสอน
4 ปี
6.5 ภาระงานสอน
6.5.1 วิชากลยุทธ์และนโยบายการตลาด
6.5.2 วิชาการตลาดทางตรง
6.5.3 วิชากลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการ
6.5.4 วิชาหลักการตลาด
6.5.5 วิชาการตลาดระหว่างประเทศ
6.5.6 วิชาการบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
จานวน 113 คน จาแนกในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ
1.1 ความมีระเบียบวินัย
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 ความรับผิดชอบ
1.4 ความเสียสละ ความมีน้าใจ และมีจิตอาสา
1.5 ความตรงต่อเวลา
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.70
4.66
4.71
4.67
4.47
4.55
4.63

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.73
0.68
0.69
0.60
0.71
0.55
0.66

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
(4.63) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด (4.71) รองลงมาคื อ ความมี ระเบี ยบวินั ยอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด (4.70) มี ค วาม
เสียสละ ความมีน้าใจ และมีจิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด (4.67) มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.66) มีจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.55) และมีความตรงต่อเวลาอยู่ในระดับ
มาก (4.47) ตามลาดับ
2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.46
4.36
4.41

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.70
0.62
0.66

สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตมีค วามต้องการให้ บั ณ ฑิ ตมีค วามรู้อยู่ในระดั บมาก (4.41) เมื่ อ
จาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (4.46) และรองลงมาคือมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก
(4.36)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
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หัวข้อในการสารวจ
3.1 มี ค วามสามารถในการสื บ ค้ น การวิ เคราะห์
การแปลความหมาย และการประเมิ น จาก
ข้อมูลสารสนเทศ
3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ด้วยตนอง
3.3 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในการแก้ ปั ญ หา
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.31

0.71

4.21

0.69

4.01

0.72

4.18

0.71

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (4.18)
เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้ บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความสามารถในการสืบค้น
การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (4.31)
รองลงมาคือมีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองอยู่ ในระดับมาก (4.21) และมี
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก (4.04)
ตามลาดับ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ
ค่าเฉลี่ย
4.1 มี บุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถ
4.54
ทางานเป็นทีมได้
4.2 สามารถเป็นผู้นาแลผู้ตามที่ดี
4.05
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.33
อย่างต่อเนื่อง
รวม
4.31

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.61
0.59
0.63
0.61

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.31) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บั ณ ฑิตมีบุ คลิ กภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็นทีมได้อยู่ในระดับมากที่สุด (4.54)
รองลงมาคือมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก (4.33) และ
มีสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีอยู่ในระดับมาก (4.05) ตามลาดับ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ างเหมาะสมในการศึ ก ษาค้ น คว้ า
และแก้ปัญหา
5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสื บค้น ข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
5.3 มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและน าเสนอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.4 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้ ม ากกว่ า
1 ภาษาและมีความเป็นสากล
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.95

0.58

4.17

0.63

4.23

0.79

3.55

0.75

3.98

0.69

สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บัณ ฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.98) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีทักษะการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(4.23) รองลงมาคือมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก (4.17) มีความสามารถ
ประยุ กต์ ใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติห รื อคณิ ต ศาสตร์ที่เกี่ย วข้องอย่างเหมาะสมในการศึก ษาค้ น คว้าและ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก (3.95) และมีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษาและมีความ
เป็นสากลอยู่ในระดับมาก (3.55) ตามลาดับ
6. สรุปผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หัวข้อในการสารวจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.54
0.55
2. ด้านความรู้
4.37
0.63
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.13
0.61
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
4.33
0.64
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3.92
0.66
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.26
0.62
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สรุป จากผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง 5 ด้ า น อยู่ ในระดั บ มาก (4.26) เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.54) ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (4.37) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.33) ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก
(4.13) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก (3.92) ตามลาดับ
จากการสารวจผู้ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. และ ปวส.)
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 85 และเพศชายร้อยละ 15
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่ อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.28) โดยปัจจัยด้านความสะดวกของสถานที่เรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (4.42)
รองลงมาคือปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่อเทอมอยู่ในระดับมาก (4.13)
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้ ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอยู่ในระดับมาก (4.30)
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรเดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

เหตุผล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
11
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ
88
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
81
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
66
2.1.1.1) วิชาแกนทางธุรกิจ
33
2.1.1.2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง
33
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
15
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

เหตุผล

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
11
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ
103
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
96
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
78
2.1.1.1) วิชาแกนทางธุรกิจ
42
2.1.1.2) วิชาบังคับเฉพาะแขนง
36
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
18
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1. SMS104

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
การสารวจจากตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์
การทดสอบสมมติ ฐ าน การทดสอบไคสแควส์ ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เลขดัชนี
และการตัดสินใจเชิงสถิติทางธุรกิจ
2. MEC101
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึ ก ษาถึ ง มู ล ค่ า ราคา การจั ด สรรทรั พ ยากร
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ปั จ จั ย การผลิ ต โครงสร้ า ง
การตลาดแบบต่ า งๆ การแข่ ง ขั น การค้ า ระหว่ า งประเทศ รายได้
ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
2. MFB101
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน
ธุ ร กิ จ ตลอดจนเป้ า หมายและความส าคั ญ ของการเงิ น ธุ ร กิ จ การ
วิเคราะห์ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ
การจั ด สรรเงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การวางแผนการเงิ น ที่
เกี่ ย วกั บ การเริ่ ม ลงทุ น ของกิ จ การ การเพิ่ ม ทุ น การขายกิ จ การ การ
ควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
1. MBA305
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตสิ าหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
Statistical Packages for Business
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในธุ ร กิ จ
สาหรับ การจัด การกับ ข้อมู ลที่ เกี่ยวข้ องกับ กระบวนการทางสถิติ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การบันทึ กและ
แก้ไขข้อมูล การใช้คาสั่งโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณาและสถิติ
เชิงอนุมาน การแปลผลการจัดทารายงานข้อมูลทางสถิติ
2. MBA102
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเงิน
3(3-0-6)
Financial Business Economics
การเงิ น ธุ ร กิ จ บทบาทของการเงิ น ธุ ร กิ จ ในระบบ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มี
ต่อ ธุรกิ จ งบการเงิน ต้ นทุ น และโครงสร้างของต้น ทุ น ปั จ จัย การผลิ ต
โครงสร้างการตลาดแบบต่างๆ การแข่งขัน รายได้ประชาชาติ การจัดหา
เงินลงทุน

เหตุผล
ปรับเปลีย่ นรายวิชาเพื่อเน้นการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
และสามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้
จริงเมื่อเรียนวิชาการวิจัย
ผนวกเนื้อหาทั้งหมดให้มีความ
กระชับและครอบคลุมทั้ง
2 รายวิชาให้อยู่ในรายวิชา
เดียวกัน
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3. MFB203

การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
3(3-0-6)

นโยบายการภาษีอากร วิธีการประเมิน ภาษี
อากรต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการ
ปฏิบั ติเกี่ยวกับการภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต
และศุลกากร คานวณภาษี การยื่ น แบบรายการ และการเสี ย
ภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องภาษี
อากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

เหตุผล
รวมเนื้อหาไว้ในรายวิชา
การบริหารธุรกิจ MBA101
Business Management
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
1. MHR304
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) 1. MHR314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 3(3-0-6)
Human Resource Development
Community and Human
Resource Development
หลั ก การ ทฤษฎี เทคนิ ค และกระบวนการในการ
ทฤษฎี แ ละหลั ก การ กระบวนการในการพั ฒ นา
พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ก ารจัด การความรู้ การสร้างองค์ การแห่ งการ ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
เรียนรู้ การวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชี พ การจั ด ท าระบบสายงาน ชุ ม ชน ทุ น มนุ ษ ย์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
อาชีพ แผนสืบทอดตาแหน่ง การพัฒนาความสามารถของพนักงานทุก สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพชุมชน การ
ระดับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ขับเคลื่อนและส่งเสริมพลังชุมชน และกรณีศึกษาชุมชน
2. MHR305
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6) 2. MHR315 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิง
3(3-0-6)
กลยุทธ์
Performance Management
Strategic Performance
Management
ปรัชญาความสาคัญและวิธีการประเมินผลการ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ปฏิบัติงานของพนักงาน การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทา ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ขององค์การ การกาหนด
เครื่องมือเพื่อใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผล
ประเด็นต่างๆ เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การ การปฏิบัติ การบริหารพนักงานศักยภาพสูง การพัฒนาศักภาพ
ฝึกอบรมและการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งให้กับพนักงานและการพัฒนา พนักงาน การพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้า
องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เหตุผล
มีการปรับและเปลีย่ นทั้งชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ชุมชน
ปรับเนื้อหาโดยเพิม่ การใช้หลักการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนามาใช้การ
บริหารผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3. MHR401
การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 1
3(2-2-5) 3. MHR407 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Research in Human Resource
Research in Human Resource
Management 1
Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารทรัพยากร
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย การบริ ห าร
มนุษย์ กระบวนการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประชากร กลุ่ ม ทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณนักวิจัย การกาหนดหัวข้อวิจัยด้าน
ตัวอย่าง ตัวแปร ข้อมูลและมาตรวัด การสร้างและพั ฒนาเครื่องมือ การ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ การทบทวนวรรณกรรม การกาหนด
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ การวิจั ย การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ วั ต ถุ ป ระสงค์ สมมติ ฐ าน และตั ว แปรในการวิ จั ย การออกแบบ
ทบทวนวรรณกรรม การอ้ า งอิ ง จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การเขี ย นเค้ า งานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
โครงการวิจัย การนาเสนอเค้าโครงการวิจัย
สาเร็จรูปทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เหตุผล
มีการรวบรวมเนื้อหาทั้ง 2 รายวิขา
ให้อยู่ในวิชาการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์ โดยมีการผนวกเนื้อหาให้
กระชับและครอบคลุมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการวิจัย

3. MHR402

การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 2
3(2-2-5)
Research in Human Resource
Management 2
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเขียนรายงานผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย การจัดทารายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนาเสนอผลการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพร่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
1. MHR101
จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6) 1. MHR106 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากร
3(3-0-6)
Business Psychology
มนุษย์
Psychology in Human Resource
Management
ความสามารถในการใช้ จิ ต วิ ท ยาในการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาในการบริหารทรัพยากร
กลวิธี ในการเข้า ใจผู้อื่ น การให้ ค าปรึก ษา การสอนแนะ และการจูงใจ มนุษย์ แรงจูงใจในการทางาน ความต้องการ ความพึงพอใจในการ
จิตวิทยาในการบริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคม ท างาน ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร การบริ ห ารความเครี ย ดในการ
และการตั ด สิน ใจในการท างานร่วมกั บ ผู้อื่ น จิต วิท ยาของกระบวนการ ทางาน การสร้างองค์การแห่งความสุข และความสัมพันธ์ระหว่าง
คัดเลือกบุค คลเข้าท างานและจิ ตวิทยาของความสั มพั นธ์ระหว่างเพื่ อ น เพื่อนรวมงาน
ร่วมงาน
2. MHR205
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6) 2.MHR211
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริหาร
3(3-0-6)
Personality Development
ทรัพยากรมนุษย์
Personality development in
Human Resource Management
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้นาทางธุรกิจทุกระดับ
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
การพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อ บุคลิกภาพภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ที่ประชุม การนาเสนองาน การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจา ในองค์การ มารยาททางธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นา และ
ต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ ฝึกปฏิบัติทา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
การวิเคราะห์และทาการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง ให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพและท างานอย่างมี
ความสุข

เหตุผล
ปรับเปลีย่ นทั้งชื่อวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาให้มีความเกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาที่ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ปรับเปลีย่ นจากรายวิชาเดิมที่เน้น
การพัฒนาบุคลิกภาพทั่วไป ให้
เนื้อหามุ่งเน้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่
ต้องใช้ในงานด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3. MHR206
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6) 3. MHR212 ภาวะผู้นาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
Business Leadership
ผู้นาและภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของ
ทฤษฎีเกี่ยวผู้นา ความหมายและความสาคัญของ
ผู้นา ในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นาในการทางานเป็น ภาวะผู้ น า จริ ย ธรรมของผู้ น า วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ น า บทบาทและ
ทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็น คุณลักษณะของผู้นา การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิ งบวก การบริหาร
ผู้นาและการทางานเป็นที ม การสร้างความภูมิใจให้ ทีมงาน การจัดการ ความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของผู้นา
ความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจใน
การทางานเป็นทีม

เหตุผล
ปรับเปลีย่ นเนื้อหาให้ทันสมัยและมี
ความกว้างขึ้นในมุมของการเป็น
ผู้นาองค์การต่างจากวิชาเดิมที่เน้น
การเป็นผู้นาทีมเท่านั้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผล
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การตลาด)
1. MMK201
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6) 1. MMK213 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาให้ทันสมัย
Product and Pricing Policies
Product and Pricing Policies
บทบาทและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ จั ด การ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ผลิต ภั ณ ฑ์ แนวคิด การจั ดส่ วนประสมผลิต ภั ณ ฑ์ การออกแบบและ ผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ
บรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตาแหน่งผลิตภั ณฑ์ การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ วัฏ จัก รผลิ ต ภั ณ ฑ์ สาเหตุ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล้ ม เหลวและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ลม้ เหลวและ
วิธีก ารหลี ก เลี่ย ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อการตั ด สิ น ใจ วัต ถุ ป ระสงค์ การ วิธีการหลีกเลี่ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ วัตถุประสงค์การ
กาหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การ กาหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครือ่ งมือสาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด
เปลี่ยนแปลงราคาและการกาหนดราคา
การเปลีย่ นแปลงราคาและการกาหนดราคา
2. MMK212
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 2. MMK212 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณา 3(3-0-6) เปลีย่ นชื่อวิชาให้ทันสมัย
Integrated Marketing
การ
Communication
Integrated Digital Marketing
Communication
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารแบบบูรณาการ
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารแบบบูรณาการ
และความส าคั ญ ของการสื่ อ สาร กระบวนการสื่ อ สารทางการตลาด และความสาคัญ ของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด
เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการตลาด การตลาดทางตรง การตลาด การขายโดยใช้ บุ ค คล การส่ ง เสริ ม การตลาด การตลาดทางตรง
เชิงกิจกรรม รวมถึงการวางแผนรณรงค์การสื่อสารทางการตลาด
การตลาดเชิ งกิ จ กรรม รวมถึ งการวางแผนรณรงค์ ก ารสื่ อ สารทาง
การตลาด
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การตลาด)
3. MMK319 การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
Marketing for MICE Business
ความหมาย ความส าคั ญ ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ การ
ประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการวางแผนการจัดการการตลาด
เทคนิ ค การประสานงาน ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ก่ อ นการจั ด งาน
ระหว่างการจัดการ และหลังการจัดงาน
4. MMK317
การวางแผนการตลาด
3(3-0-6) 4. MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy and Planning
Marketing Planning
ความสาคัญ และบทบาทของการวางแผนการตลาด
แนวคิ ด ทฤษฎี การกาหนดกลยุท ธ์การตลาด การ
คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ เพื่อ
การพยากรณ์ ก ารขาย การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ธุรกิ จ การวิเคราะห์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา ตลอดจนการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ น
อุตสาหกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์การตลาด การ สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผน
กาหนดโปรแกรมการตลาด การกาหนดงบประมาณ การนาไปใช้และการ การตลาด การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ วิ เคราะห์ อุ ต สาหกรรม การ
ควบคุม
ตรวจสอบและการประเมินผล
4. MMK409
กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
แนวคิด ทฤษฎีในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย
การตลาดในสถานการณ์ ต่าง ๆ ภายใต้เกมจาลองทางการตลาด และ
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจทางการตลาด รวมถึ ง การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ การ
ตรวจสอบและการประเมินผล

เหตุผล
วิชาใหม่

มีการรวบรวมเนื้อหาทั้ง 2
รายวิชา ให้อยู่ในวิชากลยุทธ์และ
การวางแผนการตลาด โดยมีการ
ผนวกเนื้อหาให้มีความกระชับ
และครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การวางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การตลาด)
5. MMK302
การวิจัยการตลาด 1
3(2-2-5) 5. MMK411 การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
Marketing Research 1
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อ
ค วาม รู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ยการต ล าด
ธุ ร กิ จ การวิ จั ย ทางการตลาดเชิ งปริ ม าณ และเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย จรรยาบรรณนั ก วิจั ย กระบวนการวิ จัย การก าหนดหั วข้ อวิ จัย ด้า น
การตลาด ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยทางการตลาด เครื่องมือในการวิจัย การตลาด การทบทวนวรรณ กรรม การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพื่อการวิจัย สมมติ ฐ านและตั ว แปรในการวิ จั ย การออกแบบงานวิ จั ย การเก็ บ
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียนและเสนอรายงานการวิจัย รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ต่อผู้บริหาร ฝึกปฏิบัติการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5. MMK407
การวิจัยการตลาด 2
3(2-2-5)
Marketing Research 2
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อ
ธุ ร กิ จ การวิ จั ย ทางการตลาดเชิ งปริ ม าณ และเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
การตลาด ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยทางการตลาด เครื่องมือในการวิจั ย
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียนและเสนอรายงานการวิจัย
ต่อผู้บริหาร ฝึกปฏิบัติการวิจัย

เหตุผล
มีการรวบรวมเนื้อหาทั้ง 2
รายวิชา ให้อยู่ในวิชาการวิจัย
การตลาด โดยมีการผนวกเนื้อหา
ให้มีความกระชับและครอบคลุม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนงการตลาด
1.MMK320
การตลาดธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6) วิชาใหม่
Entertainment Marketing
ศึกษาหลักการ บทบาท หน้าที่ และการกาหนด
เป้ าหมายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และการวิจั ย
ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา สวนสนุก
ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง เป็นต้น ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ เ กี่ ย วกั บ การขาย การส่ ง เสริ ม การขาย การโฆษณ า การ
ประชาสั มพั นธ์ และการตลาดทางตรง ที่ มีผลต่อความสาเร็จของ
ธุรกิจบันเทิง
2. MMK321 การตลาดกิจกรรมและ
3(3-0-6) วิชาใหม่
การประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations
ศึกษาความหมาย บทบาท และความสาคัญของ
การตลาดกิ จกรรม การกาหนดกลยุ ท ธ์และยุท ธวิธีของการตลาด
กิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การวางแผนการดาเนินการรณรงค์
กิจกรรมทางการตลาด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณ ฑ์
บริการ การศึกษาตลาดกิจกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

เหตุผล
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (การตลาด)
3. MMK313
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6) 3. MMK322 การตลาดสาหรับนวัตกรรม
3(3-0-6)
Marketing for Innovation
Electronic Marketing
ความสาคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระบบ
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสาคัญ และวิธีการนา
ธุรกิจ แนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน เทคโนโลยีชั้นสูงไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด การพั ฒนา
และกลยุทธ์การตลาดทั้งตลาดสาหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั้งตลาด ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและ
ภายในและตลาดต่างประเทศที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ ตลอดจน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาดของผู้บริหาร รวมทั้งยัง
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละอนาคตของการตลาด ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนด
อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร
3. MMK316
การตลาดดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Marketing
ภาพรวมของการปฏิบัติทางตลาดและการประยุกต์
การสื่อสารสาหรับช่องทางการสื่อสารดิจิตอลโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึงกลยุทธ์และการดาเนินการตามรูปแบบดิจิตอล
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการ รวมถึงวิธีการวางแผน
การซื้อ ลู่ทาง รายงานและประเมินเครื่องมื อทางการตลาดของแต่ล ะ
อุปกรณ์ดิจิตอลแก้ไขปัญหาการตลาดปัจจุบัน

เหตุผล
มีการรวบรวมเนื้อหาทั้ง 2
รายวิชา ให้อยู่ในวิชาการตลาด
สาหรับนวัตกรรม โดยมีการผนวก
เนื้อหาให้มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมในด้านการใช้
เทคโนโลยีมาใช้กับการตลาด
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ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2565
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ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
จานวนนักศึกษาลดลง

การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
หมายเหตุ

ค่าความเสี่ยง
S
F
O
F
F
F

ปัจจัยเสี่ยง
จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนด
งานวิจัยอาจารย์ยังมีค่าถ่วงน้าหนักค่าคะแนนน้อย
นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในสถานประกอบการ

S มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 20 –25 (สูงมาก), F มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 10 - 19 (สูง), O มีค่าความเสี่ยงระหว่าง 5 - 9 (ปานกลาง)
และ P มีค่าความเสี่ยง ระหว่าง 1 - 4 (ต่า)

164

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจ
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาสที่จะเกิด
หลัก/กิจกรรมของ
(ปัจจัยเสี่ยง)
(1)
หลักสูตร)
จานวนนักศึกษาลดลง จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
4
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
2
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
2
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผน
3
การศึกษาที่กาหนด
การท าวิ จั ย /ผลงาน งานวิ จั ย อาจารย์ ยั งมี ค่ าถ่ ว งน้ าหนั ก ค่ า
2
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง คะแนนน้อย
อาจารย์
สถานการณ์การแพร่ นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
4
ระบาดของเชื้อไวรัสโค ในสถานประกอบการ
โรน่า2019

ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)
5
3
3
4

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1)×(2)
20
6
6
12

3

6

ระดับความเสี่ยง
สูง
ยอมรับได้
ยอมรับได้
สูง
ยอมรับได้

5

20
สูง

หมายเหตุ ค่าระดับความเสี่ยง 20 - 25 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ค่าระดับความเสี่ยง 10 - 19 ความเสี่ยงสูง และค่าระดับความเสี่ยง 1-9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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1

(1)
จานวนนักศึกษาลดลง
- จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย

- นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น

การควบคุม
ที่ควรจะมี
(2)
จัดทาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
หลากหลายช่องทาง เช่น แนะแนว
โรงเรียนในพื้นที่ท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้ เคี ย ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่
Facebook Fanpage เว็บ ไซต์ ค ณะ
วิท ยาการจัดการและมหาวิท ยาลั ย
ช่องทางกล่องข้อความ (Inbox) หรือ
เพจของโรงเรียนต่างๆ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมในการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
เข้าใจและเห็นแนวทางการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม การควบคุมที่มี วิธีการจัดการ หมายเหตุ
ที่มีอยู่แล้ว อยู่แล้วได้ผล
ความเสี่ยง
หรือไม่
(3)

(4)

(5)





ควบคุม





ควบคุม
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(1)
- นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
- นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผน
การศึกษาที่กาหนด

2
3

การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

(2)
ให้ คาปรึกษานั กศึกษาและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับหลักสูตร
ส ร้ า งค ว าม เข้ าใจ ให้ กั บ
นักศึกษาเกี่ยวกับการตั้งใจ
เรี ย นตามแผนการเรี ย นที่
กาหนด เพื่อลดการตก การ
ย ก เลิ ก ก า ร เรี ย น ข อ ง
นักศึกษา
วางแผนการท าวิ จั ย และ
เผยแพร่ล่วงหน้า และกากับ
ติดตามอาจารย์อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า2019
หมายเหตุ
ช่อง 3  หมายถึง มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง

(3)

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล
หรือไม่
(4)





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม

 หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์
 หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ

(5)

X หมายถึง ไม่มี
X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

ระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(2)

(3)

(4)

(5)

จานวนนักศึกษาลดลง
- จ านวนนั กศึ กษาไม่ ได้ จัดทาการประชาสัมพันธ์ห ลั กสู ตร
ตามเป้าหมาย
ให้ ห ลากหลายช่ อ งทาง เช่ น แนะ
แนวโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น และ
จังหวัดใกล้เคียง สื่อสังคมออนไลน์
ไ ด้ แ ก่ Facebook Fanpage
เว็บ ไซต์คณะวิทยาการจัดการและ
ม ห าวิ ท ย าลั ย ช่ อ งท างก ล่ อ ง
ข้ อ ความ (Inbox) หรื อ เพจของ
โรงเรียนต่างๆ
- นั ก ศึ ก ษาย้ ายไปเรี ย น จั ด การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมใน
หลักสูตรอื่น
การฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาเข้าใจ
และเห็นแนวทางการเรียนและการ
สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมควบคุม
กาหนด
(แผนการปรับปรุง
เสร็จ/
การควบคุม) ผู้รับผิดชอบ
(6)

(7)

จัด ท าหลั ก สู ต รให้ แ ล้ ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เส ร็ จ ส ม บู ร ณ์ ต า ม หลั ก สู ต รในหลาย
กรอบเวลาที่กาหนด
ช่องทาง
สูง

สูง

ส.ค. 64 พ.ค. 65

ควบคุม

ควบคุม

จั ด ใ ห้ มี อ า จ า ร ย์ ที่ การให้คาปรึกษา
ปรึ ก ษ าควบ คุ ม ดู แ ล การจัดการเรียน
อย่างใกล้ชิด
การสอน จัด
กิจกรรมที่ชัดเจน

ส.ค. 64 –
ก.ค. 65
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ที่มีอยู่แล้ว
ความเสี่ยง
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
(2)
(3)
- นั ก ศึ ก ษาลาออกไป ให้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
เรียนมหาวิทยาลัยอื่น
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร
ยอมรับได้
- นั ก ศึ ก ษ าไม่ ส าเร็ จ สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึก ษาตามแผนการ เกี่ยวกับการตั้งใจเรียนตามแผนการ
ศึกษาที่กาหนด
เรี ย นที่ ก าห นด เพื่ อลดการตก
การยกเลิกการเรียนของนักศึกษา

สูง

ความเสี่ยงการทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
การทาวิจั ย/ผลงานทาง วางแผนการท าวิ จั ย และเผยแพร่
วิชาการของอาจารย์
ล่วงหน้า และกากับติดตามอาจารย์
ยอมรับได้
อย่างใกล้ชิด

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)

(5)
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
แ ล ะ อ าจ ารย์ ป ระ จ า
สาขาวิ ช าให้ ค าปรึ ก ษา
นั ก ศึ ก ษาหลากหลาย
ช่องทาง

ควบคุม

ควบคุม

ควบคุม

กิจกรรมควบคุม กาหนดเสร็จ/
(แผนการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)
การให้คาปรึกษา
ประชาสั ม พั น ธ์
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร

(7)
ส.ค. 64 –
ก.ค. 65

-

ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
ควบคุมดูแลและ
ให้คาปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ส.ค. 64 –
ก.ค. 65

-

จัดหาแหล่ง
เผยแพร่และ
ดาเนินการตาม
แผนที่กาหนด

ก.ค. 65
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กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม
ระดับ
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ที่มีอยู่แล้ว
ความเสี่ยง
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
(2)
(3)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (Covid-19)
นั กศึ ก ษาไม่ ส ามารถฝึ ก 1. ให้นักศึกษาฝึกในรายวิชา
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ใน ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพของ
สถานประกอบการ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สูง

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)

(5)

ควบคุม

กิจกรรมควบคุม กาหนดเสร็จ/
(แผนการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

นักศึกษาอาจจะไม่ได้ฝึก ประสานงานกับ
ปฏิ บั ติ ทั ก ษะในสถาน สถาน
ประกอบการ
ประกอบการทัง้
ภายนอกและ
ภายใน

(7)

ก.ค. 65

ผู้รายงาน.................................................
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ...........
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