(ร่าง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

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. แผนพัฒนา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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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
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 450/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(ต่อเนื่อง)
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปั จจัยที่ มีผ ลต่อการเลื อ กศึกษาต่ อในหลั กสู ต ร
บริ ห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารธุรกิจ (ต่อ เนื่ อ ง)
คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

104
109
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121

(ร่าง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Business
Administration (Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 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 ครั้ ง ที่ [ครั้ ง ที่ ] / 2563
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. 2564
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที]่ / 2563 เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจบริการ
8.2 นักวิชาการ หรือ นักวิจัยธุรกิจ
8.3 นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ
8.4 พนักงาน/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒ นาธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขาย
และฝ่ายบริหารองค์กร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1 นายฉันธะ
จันทะเสนา

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

รอง
Ph.D.(Economics) University of Utara 2551
ศาสตราจารย์
Malaysia, Sintok,
Kedah, Malaysia
ศ.ม.(เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยเกริก
2535
บธ.บ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2532
(การเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

2 นายศักดิ์ชาย
นาคนก

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
ศาสตราจารย์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ.
(การเงินการธนาคาร)
3 นางสาวอัจฉราวรรณ
ผู้ช่วย
ศ.ม.
สุขเกิด
ศาสตราจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์พัฒนา)
4 นายวิกรานต์
ผู้ช่วย
บธ.ม.
เผือกมงคล
ศาสตราจารย์ (การเงินการธนาคาร)
บช.บ. (บัญชี)
5 นางสาวนิรินธนา
อาจารย์ บธ.ม. (การเงิน)
บุษปฤกษ์
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2556
มหาวิทยาลัยเกริก
2540
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2535
มหาวิทยาลัยเกริก

2543

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2540

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2541

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2534
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2545
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากนโยบายรัฐบาลซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดโมเดลใหม่เพื่อปฏิรู ปเศรษฐกิจของ
ประเทศและนาพาประชาชนไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านกลไกประชารัฐและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเศรษฐกิจแบบเดิมนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบทามาก-ได้น้อย
รัฐบาลต้องการเปลี่ยนเป็นทาน้อย-ได้มาก ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ คือ มิติ
แรกเปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ไปสู่ สิ น ค้ าเชิ งนวัต กรรม มิ ติ ที่ ส อง คื อ เปลี่ ย นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม มิติที่สามคือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทาให้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจจาเป็นต้องปรั บตัวให้มีความ
ทันสมัย โดยเปลี่ยนจากแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ทักษะสูงขึ้น เพื่อให้ สามารถใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ที่กาลังมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (New
Technology) ไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ งกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจได้แก่
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การสื่อสารและการทาธุรกรรมประเภทใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต และระบบออโตเมชั่นต่าง ๆ เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต เพื่อขยาย
ตลาดและการให้บริการ เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ในอนาคตสังคมไทยอาจเกิดปัญหา
ขาดแคลนคนวัยทางาน สังคมไทยซึ่งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เป็น
สังคมอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้าสู่สังคม
มากขึ้น จึงมีความพยายามที่จะนาเทคโนโลยีมาใช้ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมผลคือ
เกิดการลงทุนข้ามชาติ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจาเป็นต้องคานึงถึงพื้นฐานทาง
สังคมของประเทศโดยรวมด้ว ย ซึ่งสั งคมในอนาคตควรจะเป็นสังคมที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต เป็นสังคมของการใช้เหตุผลและหลักฐานข้อมูลที่พิสูจน์สิ่งถูกผิดได้
สาหรับด้านวัฒนธรรมปัจจุบันประเทศไทยได้มีการติดต่อกับประเทศอื่นอย่างกว้างขวาง
ประกอบกับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดโอกาสที่วัฒนธรรมต่างชาติจะเข้าสู่สังคมไทย
มีมาก สังคมในอนาคตจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น เพราะมีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหา
งานทาในเมืองใหญ่ ตลอดจนการย้ายฐานการผลิตและการจ้างงานในประเทศกลุ่มสมาชิก ความ
แตกต่างทางวัฒ นธรรมทาให้ คนไทยต้องเรียนรู้วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ อปรับตัวให้
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
การศึกษาเป็ น เครื่ องมื อในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ซึ่งเป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ ดังนั้น การพัฒ นาหลั กสู ต รบริห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
บริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรใหม่ ควรเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมกาลังคนให้มีสมรรถนะเพียงพอ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการออกแบบหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชา กิจกรรม และการจัดประสบการณ์ในหลักสูตร
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับสังคมที่ยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด
ปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา ในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึ กประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒ นา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ สาขาวิช าหรือหลักสูตรอื่นมาเรียน ได้แก่ หมวดวิช า
เฉพาะ คือ กลุ่มวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 เมื่อมีรายวิชาของหลักสูตรที่ต้องสอนให้ กับหลักสูตรอื่น ประธานหลักสูตรฯ จะ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอน หากรายวิชาใดที่ไม่สามารถจัดหา
ผู้สอนภายในหลักสูตรได้ ประธานหลักสูตรฯ จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะต่อไป
13.3.2 อาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาคาอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 4
ส่งเข้าระบบ CMS ตามกาหนดเวลาและส่งให้ประธานหลักสูตรอื่นยืนยัน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
13.3.3 คณะกรรมการผู้ รับผิ ด ชอบหลั กสู ตรดาเนิ น การวิเคราะห์ คุณ ภาพการสอนของ
อาจารย์ในมุมมองของผู้เรียน เพื่อนามาปรับปรุง มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบุคลากรผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ยึดหลัก
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกาลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ทั้ง
นักวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการ เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่ างกว้างขวางใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี
ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นาไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิค วิธีและการจัดการงาน
อาชีพและคุณธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ พ ร้ อ มเป็ น ผู้ น าในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
หลากหลาย และทันสมัยอยู่เสมอ
1.3.2 เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีเจตคติที่ ดีต่อการประกอบธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม
1.3.3 เพื่ อผลิตบั ณ ฑิตที่มีทักษะการประกอบธุรกิจพร้อมขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
2. แผนพัฒนา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ให ม่ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และสภาพการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และความก้าวหน้าของ
วิทยาการ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- พัฒ นาหลัก สูต รจากมาตรฐาน - เอ ก ส า ร ก า ร พั ฒ น า
วิช าชีพ ผู ้ม ีส ่ว น ได้ส ่ว น เสีย ที่ หลักสูตร
เกี ่ย ว ข ้อ งก ับ ห ล ัก ส ูต ร แ ผ น - รายงานผลการประเมิ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ หลักสูตร
ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ว ไล ย
อลงกรณ์ และยุท ธศาสตร์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- พัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงด้ า น - ผลการประเมิ น ความพึ ง
กั บ ความต้ อ งการของธุ รกิ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น พอใจในการใช้ บั ณฑิ ต ของ
และการเปลี่ ย นแปลงข อ ง ประกอบการ
สถานประกอบการ
สภาพแวดล้อมภายนอก
- สร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตร - จ า น ว น สั ญ ญ า ค ว า ม
กับสถานประกอบการ
ร่วมมือ (MOU)
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ - อ อ ก แ บ บ ราย วิ ช าด้ ว ย ห ลั ก - จานวนบัณฑิตที่มีงานทา
ของบั ณ ฑิ ตที่ ก าหนดของ ผ ล ลั พ ธ์ ก ารเรี ย น รู้ เ ป็ น ฐ าน - จานวนผลงานเชิงประจักษ์
หลักสูตร
(Outcome Base Education)
- จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
บูรณาการทักษะที่หลากหลาย
- สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ และปลูกฝังค่านิยมในการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อ ย่ า ง มี
จรรยาบ รรณ คุ ณ ธรรมแล ะ
จริยธรรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การจัดการศึก ษาภาคฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยการจัด การศึก ษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็น ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
80
80
40
80
80
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
40
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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
2564
860,000

2565
1,720,000

2566
2,580,000

2567
2568
3,440,000 3,440,000

3,621,720
192,000

3,802,806
240,000

3,992,947
288,000

4,192,595 4,402,225
336,000 336,000

460,000

460,000

460,000

460,000

90,000
5,223,720

95,000
6,317,806

100,000
7,420,947

105,000 110,000
8,533,595 8,748,225

460,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
3,621,720 3,802,806 3,992,947 4,192,595 4,402,225

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
72,000
72,000
72,000
72,000
2.2 ค่าใช้สอย
20,000
40,000
60,000
80,000
2.3 ค่าวัสดุ
28,000
56,000
84,000
112,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000
460,000
460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
90,000
95,000
100,000 105,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
50,000
50,000
50,000
50,000
4.2 การบริการวิชาการ
25,000
25,000
25,000
25,000
รวมรายจ่าย
4,438,720 4,672,806 4,915,947 5,168,595
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 10,245 บาท/คน/ปี
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110,000
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25,000
5,383,225
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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 นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องแนวปฏิบัติการยกเว้นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
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
2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

79

หน่วยกิต

30
43
39
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

21
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
ทั้งนี้ อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือในระดับไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
43
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
39
หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
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รหัส
MBA306
MBA307
MBA308
MBA312
MBA405
MBA406

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Fundamental Business Operations for Entrepreneurs
การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจบริการ
Design Thinking in Service Business
การวางแผนและจัดการทางการเงินธุรกิจ
Planning and Financial Manangement in Business
การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Developing Entreprenuerial Business Plans
วิจัยธุรกิจ
Business Research
การจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Managing Data with Business Intelligence Systems

3(3-0-6)

2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว

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

21

2.1.2.1) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ชื่อวิชา

รหัส
MBA310
MBA311
MBA414
MBA415
MFB319
MRM102
MRM201

หลักการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
Principles of Purchasing and Negotiations
สารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
Financial Information for Decisions
กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ
Startup Business Strategy
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Management
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
Merchandising Display and Store Decorations
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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(3-0-6)
3(2-2-5)

12
รหัส
MRM209
MRM307
MRM308
MRM311
MRM406
MRM407
MRM410
MRM414
MRM420

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
Digital Retail Business
สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Seminar in Retail Business Management
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
Integrated Marketing Communication in Retail Business
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจค้าปลีก
Strategic Management for Retail Business
การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงานด้านบริการ
Problem Solving and Management of Service Business
พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
Customer Behavior and Excellent Service
การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
Store Location and Design
การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
Category Management
พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับธุรกิจค้าปลีก
Consumer Behavior for Retail Business

3(3-0-6)

2.1.2.1) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ชื่อวิชา

รหัส
MBA309
MBA313
MBA314
MBA315
MBA316
MBA317

การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
Creativity and Business Innovation Development
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
Applied Software Package for Business Works
การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Image Communication
การบริหารภาพลักษณ์บุคคล
Personal Branding Managment
การลงทุน
Investments
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

13
รหัส

ชื่อวิชา

MBA407
MBA408
MBA409
MBA410
MBA411
MBA412
MBA413
MFB405
MMK318
MMK410

การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
Business Administration Strategy
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprises
การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
Productivity Improvement in Organizations
โครงงานบริหารธุรกิจ
Business Administration Project
นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
Social Innovation and Social Enterprises
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
Feasibility Study and Project Analysis
การตลาดชุมชน
Community Marketing
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
Marketing Strategy and Planning

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

หมายเหตุ : กรณีไม่เลือกเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนกลุ่ม
วิชาเลือก เพิ่ม 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต
2.2) กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/
ปฏิบัติการโครงงาน
4 หน่วยกิต
คือ ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
MBA301
การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Business
Administration
MBA401
สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
3(320)
Cooperative Education in Business Administration
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2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา

รหัส
MBA302
MBA402

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
Administration
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Field Experience in Business Admnistration
2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน
ชื่อวิชา

รหัส
MBA303
MBA403

การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Business Administration
Project Practice
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
Professional Business Administration Project Practice

น(ท-ป-ศ)
1(45)
3(320)

น(ท-ป-ศ)
1(45)
3(320)

*** ข้ อก าหนดเฉพาะ : ในกรณี ที่ นักศึ กษาไม่ เลื อกเรียนกลุ่ ม วิช าปฏิ บั ติการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเพิ่ม 2 รายวิชา โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว
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 โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
MBA
MFB
MMK
MRM
VGE

หมู่วิชา การบริหารธุรกิจ
หมู่วิชา การเงินและการธนาคาร
หมู่วิชา การตลาด
หมู่วิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA306 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
MBA307 การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจบริการ
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป
MBA312 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
MBA406 การจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
หรือ
MBA303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
รวมหน่วยกิต
รหัสวิชา
MBA401
MBA402
MBA403

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
หรือ
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
15
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
หน่วยกิต
15
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(45)
1(45)
1(45)
22/21
หน่วยกิต
3(320)
3(320)
3(320)
3
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ และไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์/
สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
และไม่ เ ลื อ กวิ ช า
ปฏิ บั ติ ก ารและฝึก
ประสบการณ์/สหกิจ
ศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
MBA308
MBA405
MRM209
MRM308
MRM406

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวางแผนและจัดการทางการเงินธุรกิจ
วิจัยธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงาน
ด้านบริการ

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

MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

3(2-2-5)

MBA314 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
MBA411 การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

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

MBA309 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

3(2-2-5)

XXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

3
18/21
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ และไม่
เลือกวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์
/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเรียนกรณีเลือก
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
และไม่เลือกวิชา
ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์/สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
MRM407
MRM410
MRM414
MRM420
MRM311

MBA407
MBA408
MBA410
MBA413
MBA412

XXXXXX

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
พฤติ ก รรมลู ก ค้ า และการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า ง
ประทับใจ
การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับธุรกิจค้าปลีก
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจค้าปลีก

การจัดการธุรกิจดิจิทัล
กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
โครงงานบริหารธุรกิจ

เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MBA301

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Business
Administration
จัดกิจ กรรมเตรีย มความพร้อมของผู้ เรียนในการรับรู้ลั กษณะอาชีพ และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะ เจตคติ แรง
จูงใน และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม เทคนิคใน
การนาเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ
MBA302

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
1(45)
Administration
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผู้เรียนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม สาหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
MBA303

การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Professional Business Administration
Project Practices
เตรียมดาเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้กาหนด
หัวข้อให้ หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาบริหารธุรกิจ โดยเน้นการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ในแขนงวิชา
MBA306

ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Fundamental Business Operations for Entrepreneurs
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานสาคัญทางธุรกิจ ด้านการจัดการองค์กร การบริหารสานักงาน การ
บริหารงานบุคคล การตลาด การบัญชีและการเงิน เรียนรู้ระบบธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่าสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจ ฝึกฝนจรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากกรณีศึกษากับ
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาในการดาเนินธุรกิจ
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MBA307

การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Design Thinking in Service Business
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด ที่ ใช้ ก ารท าความเข้ า ใจปั ญ หาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดยให้ ลู ก ค้ า เป็ น
ศูนย์กลาง การคิดสร้างสรรค์ ระดมสมอง จนเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และนาแนวทางต่าง ๆ
มาทดสอบและพั ฒ นา ให้ ได้ แ นวทางหรือ นวัตกรรมที่ ตอบโจทย์ลู กค้ า และสถานการณ์ นั้ น ๆ โดยเรียนรู้
องค์ประกอบการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สร้างกลยุทธ์
MBA308

การวางแผนและจัดการทางการเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Planning and Financial Management in Business
ศึกษาการวางแผนด้านการเงิน การจัดทางบประมาณรายได้ รายจ่าย การบริหารสภาพ
คล่อง งบลงทุน โครงสร้างเงินทุน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและวางแผนการเติบโตของธุรกิจ และการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสาเร็จตามเป้าหมายทางการเงิน
MBA309

การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Creativity and Business Innovation Development
ฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการที่ต้องการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ศึกษา
สถานประกอบการ/ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพองค์กร
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการ สู่นวัตกรรม ต้นแบบ ทดลองใช้นวัตกรรมต้น แบบใน
สถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริง ประเมิน /ปรับปรุง ผลการใช้นวัตกรรมต้นแบบ พัฒ นาผลิตภัณฑ์/
บริการ สู่น วัตกรรมเชิงพาณิ ชย์ ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิบัตร ลิขสิ ทธิ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
MBA310

หลักการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Principles of Purchasing and Negotiations
ศึ กษาหลั กการ กระบวนการ รู ปแบบ กฎหมาย ข้ อบั งคั บ ในการจั ดซื้ อทางธุ รกิ จ โดย
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลกระบวนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อสามารถตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบ
การจัดซื้อที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และสามารถเจรจาต่อรองการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MBA311

สารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Financial Information for Decisions
ศึกษาการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
ประเมินสภาพคล่อง ประสิทธิภาพการดาเนินงาน การใช้สินทรัพย์ ความสามารถในการชาระหนี้สิน โครงสร้าง
ทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์แนวโน้มและผลกาไร การใช้สารสนเทศที่สาคัญต่อการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
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MBA312

การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Developing Entrepreneurial Business Plans
ศึกษาการจัดทารายละเอียดพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับแผนธุรกิจ ได้แก่ ลักษณะและการ
ด าเนิ น งานของธุร กิ จ การวิ เคราะห์ ต ลาดและสภาพแวดล้ อ มทางธุร กิ จ ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จของธุรกิจ และความเสี่ยงธุรกิจ เป็นต้น จัดทาแผนการผลิต/บริการ/ปฏิบัติการ จัดทาแผนการ
ตลาด จัดทาแผนการเงิน จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทาแผนการพัฒนาธุรกิจ
MBA313

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Applied Software Packages for Business Work
ฝึกปฏิบัติการจัดทาฐานข้อมูลธุรกิจ คานวณหาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ สร้างการนาเสนอ
ข้อมูลแบบสไลด์และอินโฟกราฟฟิก โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูประดับกลางถึงระดับสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
และนาเสนอสารสนเทศทางธุรกิจ
MBA314

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
3(3-0-6)
Corporate Image Communication
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รในด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ วิ ธี ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์อันนาไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจ
MBA315

การบริหารภาพลักษณ์บุคคล
3(3-0-6)
Personal Branding Management
ศึกษาความสาคัญและประโยชน์ของภาพลักษณ์บุคคล การสร้าง การนาเสนอ การบริหาร
ภาพลักษณ์เจ้าของธุรกิจด้วยวิธีทางการตลาด เพื่อความสาเร็จของธุรกิจ ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
MBA316

การลงทุน
3(3-0-6)
Investments
ศึ ก ษาแนวคิ ด การลงทุ น ทางธุ ร กิ จ การลงทุ น ทางการเงิ น การลงทุ น ส าหรั บ
อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนส่วนบุคคล การประเมินมูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการ
ลงทุน ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน การจัดสรรและการกระจายการลงทุน ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการลงทุน สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารการลงทุนและเครื่องทางการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
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MBA317

การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Forecasting
ฝึกปฏิบัติการใช้สารสนเทศพยากรณ์ธุรกิจสาหรับผู้ปฏิบัติงานถึงผู้บริหารระดับกลางในการ
วางแผน/ปรับปรุงธุรกิจ ฝึกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ วิเคราะห์
การถดถอย วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับให้เรียบ วิธีการแยกองค์ประกอบ การพยากรณ์ของบ็อกเจนกิ้นส์
MBA401

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3(320)
Cooperative Education in Business Administration
การปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการที่ร่วมมือกับโครงการสหกิจศึกษา เสมือนเป็น
พนักงานเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารธุรกิจ
ตามแขนงวิชาที่นักศึกษาเรียน นักศึกษาจะต้องทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับคาแนะนา
จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในงาน นาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
MBA402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
3(320)
Field Experience in Business Administration
ฝึกงานภายในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือทา
โครงงานพิเศษในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลในฐานะที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร มีการจัดทารายงานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับ
คาแนะนาจากอาจารย์
MBA403

ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
3(320)
Preparation for Professional Business Administration
Project Practices
ศึกษาค้น คว้าข้อมูล เพื่อจัดทาเป็นโครงงานพิ เศษ ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารธุรกิจตาม
แขนงวิชา จัดให้มีการนาเสนอและอภิปรายในโครงงาน โดยความเห็นชอบของอาจารย์
MBA405

วิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ฝึกปฏิบัติการวิจัยธุรกิจ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามขั้นตอนการวิจัย ตั้งแต่การ
เขีย นเค้า โครงการวิจ ัย ได้แ ก่ การเลือ กปัญ หาการวิจ ัย ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ตั้ง คาถามวิจัย กาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร สมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย และการสร้างเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ส อดคล้อ งกับ การวิจัย วิเคราะห์ข้อ มูล การสรุปและอภิป รายผลการวิจัย การเขีย น
รายงานการวิจัย อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของนักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

22
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MBA406

การจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Managing Data with Business Intelligence Systems
ฝึกปฏิบัติ การใช้ ซอฟต์ แวร์อัจฉริยะส าหรับบริห ารจัดการระบบธุรกิจ ด้านต่างๆ ได้แก่
ลูกค้าสัมพันธ์ ผลิตภาพ การตลาด การเงิน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ตั้งแต่การ
นาเข้าข้อมูล แปลงข้อมูลให้เหมาะสม จัดรูปแบบหรือสร้างการคานวณที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ สรุป
และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่กาหนด ศึกษาแนวคิดธุรกิจอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
MBA407

การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Business Management
ศึกษาความสาคัญของธุรกิจดิจิทัลต่อผู้บริโภคและสังคม การใช้เครื่องมือดิจิทัลรูปแบบต่างๆ
เพื่อจาหน่ายสินค้า/บริการ การบริหารสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การสื่อสารกับลูกค้า การส่งเสริมการตลาดผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวัด/ประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจ
ดิจิทัล ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดิจิทัล และจรรยาบรรณธุรกิจ
MBA408

กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Administration Strategy
ศึกษาหลักการและแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บูรณาการความรู้ในการวางแผน
และตัดสิ น ใจ เพื่อน ามากาหนดทิศทางการดาเนิน งาน นโยบายและกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับ ต้น
ระดับกลางและระดับสูงขององค์กร ตลอดจนการควบคุม การประเมินผล และติดตาม เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
การแข่งขันทางธุรกิจ
MBA409

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Enterprises
ศึกษาความหมายและความสาคัญ ของเศรษฐกิจชุมชนต่อท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาแนวคิดของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการตลาด การส่งเสริม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การจัดหาเงินทุน และองค์กรสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน
MBA410

การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
ศึกษาลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ร่วมกับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง สามารถวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงและจัดทารายงานปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
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MBA411

การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
3(3-0-6)
Productivity Improvement in Organizations
ศึกษาความหมายของผลผลิต ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล แนวคิดการเพิ่มผลิต
ภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนและวิธีการควบคุมการผลิต
ประเภทของการผลิต กระบวนการผลิต กลยุทธ์และแนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยรวมที่ ได้คุณธรรมและยั่งยืน
เรียนรู้กรณีศึกษานวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตในธุรกิจการค้าและบริการ
MBA412

โครงงานบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Administration Project
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ระบุขั้นตอนของการ
ประกอบธุรกิจ บ่งชี้ถึงกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า ฝึกใช้ทักษะของผู้ประกอบการ
สร้าง/เพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้า/บริการ/กิจการขององค์กร มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารธุรกิจ ฝึกฝน
ด้านกลยุทธ์และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การแก้ปัญหาธุรกิจในโลกปัจจุบัน
MBA413

นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
3(3-0-6)
Social Innovation and Social Enterprises
ศึกษาแนวคิด คุณลักษณะ ประเภทและกระบวนการสร้างนวั ตกรรมสังคม ศึกษาการ
สร้างคุณค่าของนวัตกรรมสังคม ลักษณะพื้นฐานของบริษัทสังคม แบบจาลองธุรกิจของบริษัทสังคม การสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและนวัตกรรมสังคม ตลอดจนแนวคิดการประเมิน ออกแบบ
นวัตกรรมสั งคมและผลกระทบต่อ สั งคม ผลกระทบของการลงทุ น ในนวัต กรรมสั งคม ความสั ม พั น ธ์ข อง
นวัตกรรมสังคมที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
MBA414

กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ
3(3-0-6)
Startup Business Strategy
ศึกษาหลักการและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ บูรณาการความรู้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อนามากาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจระยะเริ่มต้น ระดับ
เติบโต กลยุทธ์การออกจากธุรกิจ ตลอดจนการควบคุม การประเมินผล และติดตาม เพื่อสร้างข้อได้เปรียบการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
MBA415

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Technology and Innovation Management
ศึกษาหลักการส าคัญ ของเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม การสร้างกลยุทธ์ทาง
นวัตกรรม การแสวงหา การเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมอย่างมี
คุณ ภาพ การบริหารจัดการการผลิต การบริห ารจัดการความเสี่ยง และการนานวัตกรรมที่ส ร้างสรรค์จาก
หลักการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ธุรกิจและการผลิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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MFB319

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance Management
แนวคิดเบื้ องต้นเกี่ยวกั บการเงินส่ วนบุ คคล หลั กการและแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน การจัดการเงินสด การบริหารรายได้รายจ่ายและภาระหนี้สิน แนวคิดเกี่ยวกับการออมและ
การลงทุ นเพื่ อสร้ างความมั่ งคั่ ง การจั ดการความเสี่ ยงส่ วนบุ คคล การวางแผนประกั น การวางแผนภาษี การ
วางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนที่อยู่อาศัย และการวางแผนสาหรับวัยเกษียณ
MFB405

การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Analysis
เครื่องมือและเทคนิค เพื่อนาไปใช้ในการศึก ษาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางการเงิน
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดทาแผนธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ และการ
ขยายกิจการ การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ความล่าช้าของโครงการ และการสิ้นสุดโครงการ ศึกษากรอบ
แนวคิดของเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้จริง ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระยะยาวต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติทาโครงการเสมือนจริงโดยนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
MMK318

การตลาดชุมชน
3(3-0-6)
Community Marketing
แนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชน การเพิ่มมูลค่า ให้กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน การสร้างกลยุทธ์
การตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนช่องทางการจัดจาหน่าย ตลอดจนการสื่อสารการตลาดสินค้าชุมชน เพื่อ
พัฒนาสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน
MMK410

กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy and Planning
แนวคิดทฤษฎีในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นที่
วิเคราะห์ กลยุ ท ธ์แ ละนโยบายธุร กิจ เพื่ อ การประยุก ต์ใช้ในการแก้ ปัญ หา ตลอดจนการพั ฒ นากลยุท ธ์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์
ธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและการประเมินผล
MRM102

การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Management
สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมวิวัฒนาการ รูปแบบต่างๆ ของ
การดาเนินธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก การบริหารธุรกิจค้าปลีก ในด้านการบริหารจัดการ
งานส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การเลือกทาเล และการจัดรูปแบบร้านค้า การใช้โลจิสติกส์และ
เทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก และจริยธรรมของผู้ประกอบการค้าปลีก
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MRM201

การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(2-2-5)
Merchandising Display and Store Decorations
หลั ก ในการจั ด แสดงสิ น ค้ า และการตกแต่ งร้ าน ผลกระทบจากกิ จ กรรมดั งกล่ าวต่ อ
ผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสงสี เสียง และภาพ ให้ตอบสนอง
พฤติกรรมของลู ก ค้าและการเอื้อต่อการซื้อสิ นค้าของลู กค้า รวมถึงการใช้พื้ นที่ในการจัดแสดงสินค้าให้ ได้
ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
MRM209

ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Retail Business
บทบาทความสาคัญ ของธุร กิจ ดิจิทัล สู่ผู้บ ริโ ภคและสัง คม การใช้เ ครื่อ งมือ ดิจิทัล ใ น
รูป แบบต่า งๆ เพื่อ ดาเนิน การด้า นธุร กิจค้าปลีก ผ่านเครือข่าย การวัด ประเมิน ประสิท ธิผ ลของเครื่อ งมือ
การตลาดดิจิทัล ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาดค้าปลีกดิจิทัล จรรยาบรรณของนักค้าปลีกดิจิทัล
MRM307

สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Seminar in Retail Business Management
อภิปรายการกาหนดนโยบายของธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ขององค์การ โดย
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมต่ างๆ ทั้ งสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง การตลาด การเงิ น
เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการดาเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์ ถึงปัญหาและแนวทาง
ในการดาเนินกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์จากบทความทางวิชาการ
MRM308

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication in Retail Business
ลักษณะ และความส าคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่ อสารทางการตลาดในธุรกิจ
ค้า ปลีก รูป แบบของการสื่อสารทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก และการใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการไปยังกลุ่มป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
MRM311

การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Strategic Management for Retail Business
วิเคราะห์การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค้าปลีก การจัด โครงสร้างองค์การของธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการกลยุทธ์
ทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารระบบอุปทานลูกโซ่ของธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการ
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

26
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

MRM406

การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงานด้านบริการ
3(2-2-5)
Problem Solving and Management of Service Business
การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในงานบริการ การวางแนวทางในการแก้ปัญหา การคัดเลือก
แนวทางในการแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ เทคนิคในการตัดสิ นใจในงานบริการ อย่างมีประสิทธิภ าพ การ
วางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญ หา (Action Plan) การดาเนินการแก้ปัญ หาตามแผนให้มีประสิทธิภาพ การ
บริหารและจัดการเวลาตามลาดับความสาคัญ เทคนิคการจัดการ กับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดในงานบริการ
รวมทั้งการประเมินผลการแก้ปัญหา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
และคาตาหนิของลูกค้า
MRM407

พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ
3(3-0-6)
Customer Behavior and Impressive Service
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ของลูกค้า
กระบวนการการตัดสินใจซื้อกระบวนการยอมรับสินค้าใหม่ของลูกค้า รวมทั้งเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า
และการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย
MRM410

การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
3(2-2-5)
Store Location and Design
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกทาเลที่ตั้ง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในรวมถึง
ปัจจัยจากทาเลที่ตั้งร้านค้าที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
ทาเลที่ตั้งร้านค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับทาเลที่ตั้ง
MRM414

การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Category Management
แนวคิดของการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การแบ่ง
ส่วนตลาด กระบวนการคัดสรรผลิตภั ณฑ์ กลยุทธ์การจัดแบ่ง การจัดซื้อสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณ
การสั่งซื้อสินค้า ประเภทของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดสรรพื้นที่
การบริหารพื้นที่ การพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้ป้อน ปัจจัยการผลิตตัวแบบการตอบสนอง
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การประเมินผลการบริหาร
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก
MRM420

พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Consumer Behavior for Retail Business
ความส าคั ญ ของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคกั บ การบริ ห ารการค้ าปลี ก รู ป แบบการวิ เคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของ
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนการจัดการธุรกิจค้าปลีก
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3.2

ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1 นาย
ฉันธะ
จันทะเสนา

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

รอง
Ph.D.
ศาสตราจารย์ (Economics)

ศ.ม.(เชิงปริมาณ)
บธ.บ.
(การเงินการธนาคาร)
2 นาย
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศักดิ์ชาย
ศาสตราจารย์ (บริหารธุรกิจ)
นาคนก
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ.
(การเงินการธนาคาร)
3 นางสาว
ผู้ช่วย
ศ.ม.
อัจฉราวรรณ ศาสตราจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
สุขเกิด
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์
พัฒนา)
4 นาย
ผู้ช่วย
บธ.ม.
วิกรานต์
ศาสตราจารย์ (การเงินการธนาคาร)
เผือกมงคล
บช.บ. (บัญชี)
5 นางสาว
อาจารย์ บธ.ม. (การเงิน)
นิรินธนา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บุษปฤกษ์
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถาบัน
การศึกษา
University of Utara
Malaysia, Sintok,
Kedah, Malaysia
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีที่จบ
2560 2561 2562 2563
2551 12 12 12 12
2535
2532

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556

มหาวิทยาลัยเกริก

2540
2535

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก

12 12

12

12

2543 12 12
2540

12

12

2541 12 12
2534

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 12 12
สถาบั นราชภั ฏเพชรบุ รี 2545
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1 นาย
ฉันธะ
จันทะเสนา

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

รอง
Ph.D.
ศาสตราจารย์ (Economics)

ศ.ม.(เชิงปริมาณ)
บธ.บ.
(การเงินการธนาคาร)
2 นาย
ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศักดิ์ชาย
ศาสตราจารย์ (บริหารธุรกิจ)
นาคนก
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ.
(การเงินการธนาคาร)
3 นางสาว
ผู้ช่วย
ศ.ม.
อัจฉราวรรณ ศาสตราจารย์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สุขเกิด
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์
พัฒนา)
4 นาย
ผู้ช่วย
บธ.ม.
วิกรานต์
ศาสตราจารย์ (การเงินการธนาคาร)
เผือกมงคล
บช.บ. (บัญชี)
5 นางสาว
อาจารย์ บธ.ม. (การเงิน)
นิรินธนา
ศศ.บ.
บุษปฤกษ์
(ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถาบัน
การศึกษา
University of Utara
Malaysia, Sintok,
Kedah, Malaysia
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีที่จบ
2560 2561 2562 2563
2551 12 12 12 12
2535
2532

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556

มหาวิทยาลัยเกริก

2540
2535

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก

12

12 12

12

2543
2540

12

12 12

12

2541
2534

12

12 12

12

12

12 12

12

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2551
สถาบั นราชภั ฏเพชรบุ รี 2545
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
หลักสูตรได้กาหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และจัดแผนการ
เรียนสาหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางานก่อนเข้าสู่การทางานจริง โดยนักศึกษา
ต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เว้นแต่ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกไม่เรียน
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อนุโลมให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก
เพิ่ม 3 รายวิชา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
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4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู้ ที่ เรี ย นมาเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลาเข้ า ใจวั ฒ นธรรมและสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถาน
ประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 เป็นผู้รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ ทางานเชิงรุก ริเริ่ม รายวิช าศึกษาทั่วไปสอนให้ นักศึกษามี ความรู้
สร้างสรรค์ สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัว และทั กษะพื้ นฐานส าหรับศตวรรษที่ 21 ควบคู่
ได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับใน กับคุณลักษณะของจิตอาสา โดยจัดการเรียนแบบ
การเป็นกัลยาณมิตร
ชุมชนนักปฏิบัติที่ใช้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เป็น
โจทย์ ใ นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ คิ ด วิ เคราะห์
ทางานร่วมกับผู้ อื่น ผ่ านกระบวนการกลุ่ ม ไปสู่
แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม
1.2 สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
ทุกรายวิชาใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
1.3 มีทักษะที่หลากหลาย
รายวิช าบังคับในหลั กสู ตรต้องต่อยอดความรู้
และพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบท
ทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมื อง และเทคโนโลยี
โดยใช้การสอนแบบบูรณาการศาสตร์
1.4 มี ส มรรถนะของผู้ ป ระกอบการและนั ก รายวิชาเลือกในหลักสูตรให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะ
บริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ
อาชีพ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้การทางาน
จริงกั บ สถานประกอบการภายใต้ ค วามร่ว มมื อ
และโครงงานของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ ผู้ เรี ย นได้
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ในบริบทของการ
เป็นนักบริหารธุรกิจในอนาคต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็ นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 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
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1) สังเกตการณ์ปฏิบัติตนของนักศึกษา
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 ง เป็ 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
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง 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
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1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สั ง เกตการณ์ แ สดงบทบาทผู้ 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 ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
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) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
3.แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
1. MBA301 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
2. MBA302 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ
การบริหารธุรกิจ
3. MBA303 การเตรีย มปฏิบัติการโครงงานวิช าชีพ
การบริหารธุรกิจ
4. MBA306 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
5. MBA307 การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจบริการ
6. MBA308 การวางแผนและจัดการทางการเงินธุรกิจ
7. MBA309 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
8. MBA310 หลักการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
9. MBA311 สารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
10. MBA312 การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
11. MBA313 การประยุ กต์ ใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปในงาน
ธุรกิจ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
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1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
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3. ทักษะทาง
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12. MBA314 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
13. MBA315 การบริหารภาพลักษณ์บุคคล
14. MBA316 การลงทุน
15. MBA317 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
16. MBA401 สหกิจศึกษาการบริหารธุรกิจ
17. MBA402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
18. MBA403 ปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
19. MBA405 วิจัยธุรกิจ
20. MBA406 การจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
21. MBA407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
22. MBA408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ
23. MBA409 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
24. MBA410 การบริหารความเสี่ยง
25. MBA411 การเพิ่มผลผลิตในองค์กร

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
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 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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26.MBA412 โครงงานบริหารธุรกิจ
27.MBA413 นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม
28.MBA414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ
29.MBA415 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
30.MFB319 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
31.MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
โครงการ
32.MMK318 การตลาดชุมชน
33.MMK410 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
34.MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
35.MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
36.MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
37.MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
38.MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใน
ธุรกิจค้าปลีก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา
39.MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจค้าปลีก
40.MRM406 การจั ด การกั บ ปั ญ หา และการบริ ห าร
จัดการงานด้านบริการ
41.MRM407 พฤติ ก รรมลู ก ค้ า และการให้ บ ริ ก าร
ลูกค้าอย่างประทับใจ
42.MRM410 การออกแบบและการเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง
ร้านค้า
43.MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
44.MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับธุรกิจค้าปลีก

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
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37
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
กาหนดให้ ระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
ระหว่างภาคเรียน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อนามาผลมาพัฒนา/ปรับปรุงให้นักศึกษามี
ผลลั พธ์การเรี ยนรู้ ตามที่ กาหนดในรายวิช า การทวนสอบในระดับรายวิช าเมื่อสิ้ นสุดภาคเรียน มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน (มคอ.3 และ 4)
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สั มฤทธิผ ลของการประกอบอาชีพของบั ณ ฑิ ต ที่ท าอย่างต่อเนื่ องและน าผลวิจัยที่ ได้ 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
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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 ธิบั ต ร (3) จานวนรางวัล ทางสั งคมและวิช าชี พ (4) จ านวนกิ จกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลั ก สู ตรมี ค วามคาดหวังของผลลั พ ธ์ก ารเรียนรู้เมื่ อส าเร็จ การศึ กษา เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบได้ว่า เมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว สามารถ
แสดงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกันในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
1 นักศึกษาสามารถออกแบบธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ นาเสนอ อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผล
ประกอบการของธุ ร กิ จ ได้ แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมที่ สอดคล้ องกั บหลั กคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดาเนินงาน การต่อยอดธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณด้าน
การบริหาร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจานวน 79 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)
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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
1.6 จัดปฐมนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่ านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็ น อัน ดับ แรก การสนับ สนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
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 มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 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 ญาโทหรือเทียบเท่ าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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
โดยสารวจจากบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้
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งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
จัดให้มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแลการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมง
ให้ ค าปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นั กศึ กษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีที่ ป รึกษากิจ กรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้ อ งการบุ ค ลากรผู้ ป ระกอบการและด้ านการบริ ห ารธุ รกิ จ จ านวนมาก เพื่ อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการพัฒนาบุคลกรเป็นผู้
ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
วิชาชีพบริหารธุรกิจ ทักษะดิจิทัล และทักษะภาษาต่างประเทศ
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
มีกระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ตั้งระบบการรับ อาจารย์ใหม่ การคัดเลื อกอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชากา ร
ของอาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
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 ตาแหน่งทางวิ ช 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 ต รตามกรอบ
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 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
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 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิช าการ คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร ท าหน้ าที่ บริห ารจั ดการหลั ก สู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
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
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5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชีพ
ในระดับอุดมศึกษา
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) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
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) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลั กสู ตรมอบหมายผู้ ส อนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุป กรณ์ การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั งเกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมิน ผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
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6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิช าเสนอแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนิน งานหลั กสู ตร และจัด ประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้ มีการปรับปรุงหลั กสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บั ณ ฑิต การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ มีผ ลกระทบต่อลั กษณะที่พึ งประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (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
ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ างเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มี ค วามพร้ อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางที่มีหนั งสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
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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 จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
สถานที่
ลาดับ
รายการ
จานวน
1
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
1 ห้อง
2
ห้องพัฒนาทักษะ
1 ห้อง
3
ห้องเรียนปรับอากาศในอาคารเรียน 1 และอาคาร 2
33 ห้อง
4
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 สานัก
5
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
1 ระบบ
6
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
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

จานวน
200
5
3
36
20
1
3
14
5
2

2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล่ งความรู้ ที่
สนับสนุนวิชาการทางการบริหารธุรกิจและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีตารา
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ น้ อ ยกว่ า 2,000 เล่ ม และวารสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารธุรกิจ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือ การบริหารธุรกิจกว่า 5,600 เล่ม
วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่ น
เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
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6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัว ข้อ
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 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
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)
ผลการดาเนิน การบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รอย่ างน้ อ ยร้อยละ 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. จัดทารายงานผลการดาเนิน การของรายวิชา และประสบการณ์ X X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X
ที่ กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ 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 นาทางวิช 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 งพอใจของผู้ 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
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X

X
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X
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X
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X
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่ ว งก่ อ นการสอนให้ มี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลั งการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง ทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
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
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตั วบ่งชี้ในหมวดที่ 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 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
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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 งหวั ด 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
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
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“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 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึก ษา
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 มาตราที่ ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
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
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
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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
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
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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
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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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
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 แ ละให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

58
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
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
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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 และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
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 าเร็จปริญ ญาตรีแล้ วมาศึก ษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปั ญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุ ปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
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 ญ าตรี (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
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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
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้ าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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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 ส่งหลั กฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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 เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่ อรักษาสภาพ
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
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา 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 เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
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
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 ยก าหนด มหาวิท ยาลั ยจะไม่ อนุ ญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียน เว้น แต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นั กศึกษามีสิ ทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

63
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่า ธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิท ยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรีย นรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่ จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
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 เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
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
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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
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
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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
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

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
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37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึ กการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรีย นไม่ส มบู รณ์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้ สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้ เสร็จสิ้ นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบีย นเรียนรายวิชา
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 ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I ให้ ค านวณค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
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
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 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึ กษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
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 น อุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

69
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
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
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
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
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(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) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูต รจัดสอบเองให้
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
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุ มัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 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
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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
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
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 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 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 ที่ ภ 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
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
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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
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรี ยนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
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
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 านาจ ตามความในมาตรา 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 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดั บอนุปริญญาและปริญญาตรี 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 สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึ กษา
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 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

78
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนั 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
บรมราชูปถั มภ์ จั งหวัดปทุ ม ธานี ว่าด้ว ยการจัดการศึก 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 น ๆ 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”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
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“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 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น
“F””
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
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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 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาทีย่ ังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
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
ภาคการศึกษานั้น
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”
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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
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุ ไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิ ชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบู รณาการใด ๆ ก็ได้ โดยให้ ครอบคลุมสาระของกลุ่ มวิช ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 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 โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
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
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้ อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้จ ากเอกสารประกอบการสอน เว็บ ไซต์
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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 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลั งจากที่ ใช้ ห ลั กสู ต รดั งกล่ าวมาเป็ น เวลา 2 ปี คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรจึงได้จั ด
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปั ญ 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 ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุ มคณบดี และประธานหลั กสู ตร เพื่ อ ปรับ ปรุงการพั ฒ นาผลการเรีย นรู้
5 ด้ า น ของทุ ก หลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ
กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 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 และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม
กับ สถานการณ์ ปั จจุ บั น โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาคุณ ลั กษณะ พัฒ นาความรู้ของนักศึกษาให้ มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพื่อการดาเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และสานึกในความเป็นไทย
ให้นักศึกษา ได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ ที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project
Based Learning : PBL) ของหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาส าเร็จ ไปเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน จะต้อง
ร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่ง
ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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
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8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
3(2-2-5)
English for Global Communication
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
English for Life-long Learning Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties
the Kings
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Change of the new normal for sustainable development
VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
3(2-2-5)
VRU Spiritual Identity
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
Scientific Thinking and developing Innovation
VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Promotion for Quality of Life
VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
Digital Transformation
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8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท

3(2-2-5)

To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริส มบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้ า
เจ้ าอยู่หั ว พระอัจฉริย ภาพ หลั กทศพิธ ราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณี ยกิจ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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.
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั กษะ การฟั ง การพู ด การอ่ าน
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
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
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
การคัดเลื อกแหล่ งสารสนเทศ และทรัพ ยากรสารสนเทศ เครื่องมือสื บ ค้นทรัพ ยากรสารสนเทศ
กลยุ ท ธ์ ก ารค้ น สารสนเทศ การวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ การประเมิ น คุ ณ ค่ า ของ
สารสนเทศ การเรียบเรียง และนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็น มาตรฐานอย่างมี
จริยธรรม
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

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
และหั วข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์ การซื้อ
สินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล
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.
VGE113

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
English for Life-long Learning Skills Development
ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
การอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่าน
ข้อความ
จากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
พูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ที่จาเป็นต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
ได้แก่ การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
การหาคาอ้างถึงคาสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท 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.
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE114

การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Scientific Thinking and developing Innovation
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการ
คิด อย่างมีเหตุผ ล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒ นา
ทักษะ การคานวณ เพื่อสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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
3(2-2-5)
Health Promotion for Quality of Life
ส่งเสริม และพัฒ นาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพผู้บ ริโภค การใช้ย า การออกกาลั งกาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 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.
VGE116

การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Change of the new normal for sustainable development
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้ อ ม การเคลื่ อ นย้ ายศูน ย์ อ านาจโลกจากตะวัน ตกไปสู่ บู รพาภิ วัต น์ ผลกระทบ และ
การปรับตัวให้อยู่รอดในยุคการทาลายล้าง 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.
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE117

การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
3(2-2-5)
VRU Spiritual Identity
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัต
ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 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
3(2-2-5)
Digital Transformation
การเป็น พลเมืองดิจิทัล ที่ส ามารถรักษาอัตลักษณ์ ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความ เป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเอง ในโลกออนไลน์ รั ก ษาข้ อมู ล ส่ ว นตั ว และบริห ารจั ด การข้ อ มู ล เผยแพร่ ไว้ บ นโลก
ออนไลน์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มี
ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย 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.
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบั ติตนเป็น ผู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุ จริต เสี ยสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาในห้องเรี ยน 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
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่ว มโครงการกับหน่ว ยงานอื่น การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
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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
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

95
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน และนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บู ร ณาการ การใช้ ภ าษา และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นการสอน และ
กิจกรรมในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า งๆ 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 การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่าง ๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา
1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3. VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ
4. VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
5. VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
6. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
7. VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
8. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
10. VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้อง MS ๑๐๕
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ โครงการพัฒ นาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารธุรกิจ
(ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประธานแจ้งว่าโครงการฯ ได้นาเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติ
แล้ว ดังนั้นจึงขอให้กรรมการหลักสูตรเริ่มดาเนินการในส่วนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ ในส่วน
ของรูปเล่ม อ.นิรินธนา บุษปฤกษ์ เป็นผู้รับผิดชอบให้ Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวน ๒๗ หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๖ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ๒ ปี คาดว่าจะมีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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๓.๒ การแบ่ ง กลุ่ ม รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะออกเป็ น ๒ แผน ได้ แ ก่
๑.แผน A (ผู้ประกอบการ) เพื่อจัดการเรียนการสอนรองรับนักศึกษา MOU ของสถานประกอบการ
และ ๒.แผน B (บุคคลทั่วไป) เพื่อจัดการเรียนการสอนรองรับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ และภาค
พิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ที่รับเข้าโดยตรงของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
๓.๓ การกาหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
๑๕ หน่วยกิต เท่ากับ ๕ รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวน ๒๗ หน่วยกิต เท่ากับ ๙ รายวิชา
ให้คณะกรรมการทุกท่านรับผิดชอบกาหนดรายชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อร่วมกันพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม: เห็นชอบ กาหนดรายชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง MS๑๐๕
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
_______________________ผู้จดรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด)

_______________________ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้อง MS ๑๐๕
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
๑. อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม
๒. อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รจุ น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การขอความคิดเห็นจากสถานประกอบในเครือข่ายความร่วมมือ เรื่องการ
กาหนดรายวิชาสาหรับกลุ่มนักศึกษาใน แผน A (ผู้ประกอบการ) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ได้รับการตอบรับจากบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด โดยมีอาจารย์
ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ เป็นผู้ประสานงาน
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกาหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
๕ รายวิชา รวม ๑๕ หน่วยกิต ได้แก่ ๑.ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ (๓ หน่วยกิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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๒.การจั ด การนวั ต กรรม (๓ หน่ ว ยกิ ต ) ๓.แผนธุ รกิ จ เบื้ อ งต้ น (๓ หน่ ว ยกิ ต ) ๔.การประยุ ก ต์ ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ และ ๕.ความฉลาดทางธุรกิจ (๓ หน่วยกิต)
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
๓.๒ การกาหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลื อก จานวน ๙
รายวิชา รวม ๒๗ หน่วยกิต ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น ๒ กลุ่มวิชา ได้แก่ ๑.กลุ่มวิชาแผน A (ผู้ประกอบการ)
และ ๒.กลุ่มวิชาแผน B (บุคคลทั่วไป) โดยให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มวิชาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มวิชาแผน A มี
๙ รายวิชา ได้แก่ ๑.หลักการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง (๓ หน่ วยกิต) ๒.การพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ (๓ หน่วยกิต) ๓.การจัดการธุรกิจค้าปลีก (๓ หน่วยกิต) ๔.การจัดแสดงสินค้าและการตก
แต่งหน้าร้าน (๓ หน่วยกิต) ๕.ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล (๓ หน่วยกิต) ๖.สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (๓
หน่วยกิต) ๗.การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก (๓ หน่วยกิต) ๘.การจัดการเชิงกล
ยุท์สาหรับธุรกิจค้าปลีก (๓ หน่ วยกิต) กลุ่มวิขาแผน B มี ๙ รายวิชา ได้แก่ ๑.การสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ (๓ หน่วยกิต) ๒.การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (๓ หน่วยกิต) ๓.การบริหาร
ภาพลักษณ์บุคคล (๓ หน่วยกิต) ๔.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (๓ หน่วยกิต) ๕.วิจัยธุรกิจ (๓ หน่วยกิต)
๖.กลยุทธ์บริหารธุรกิจ (๓ หน่วยกิต) ๗.การบริหารความเสี่ยง (๓ หน่วยกิต) ๘.นวัตกรรมสังคมและบริษัท
สังคม (๓ หน่วยกิต) และ ๙.การตลาดชุมชน (๓ หน่วยกิต)
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กาหนดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และครัง้ ที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป้นไปตามหลักเกณฑ์
การพัฒ นาหลักสู ตรใหม่ โดยกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ตอบรับคาเชิญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิเชษฐ์ พินิจ และดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
_______________________ผู้จดรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด)
_______________________ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก จ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

105
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS ๒๑๖
*********************************************
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
๑. อาจารย์นิรินธนา
บุษปฤกษ์
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.วรวุฒิ
เจริญศรีพรพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาวอมรรัตน์
แซ่โค้ว
กรรมการผู้ใช้บัณฑิต
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘. นางสาวแก้วกนก
เทียนงาม
ศิษย์เก่า
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๘.๓๐ น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ มีดังนี้
๑. โครงร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) หมวด ๔
ยังไม่แสดงผลลัพธ์การเรีย นรู้ในระดับหลักสูตร คณะกรรมการควรร่วมกันกาหนด PLOs โดยให้
สอดคล้องหรือสะท้อนกับปรัชญาและวัตถุประสค์ของหลักสูตร
๒. หลั ก สู ต รแสดง CLOs ของรายวิ ช าส่ ว นมากตามหลั ก การของ OBE และ CLOs ของ
รายวิชาต่างๆ มีความชัดเจนและสามารถชี้นาการประเมิน (CLOs assessment) ได้ อย่างไรก็ตาม
บางรายวิชาที่แสดง CLOs ในลักษณะการใช้คากริยาที่คลุมเครือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนควร
ปรับให้ชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั่งเอกสาร หลักสู ตรจะมีความชัดเจนมากขึ้น ประเมินได้
โดยง่าย ดาเนินงานประกันคุณภาพได้สะดวก
๓. ในหมวด ๔ หลักสูตรแสดงกลยุทธ์การสอนได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามไม่สามารถประเมินได้
เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้กาหนด PLOs
๔. ในหมวด ๕ ยังไม่พบว่ามีแนวทางการประเมินช่วงพัฒนา (formative assessment) แต่
อย่างใด ผู้รับผิดชอบหลักูตรและผู้สอนอาจร่วมกันวางแผนแนวทางการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การ
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เรี ย นรู้ ร ะดั บ รายวิช าที่ ชื่ อ มโยงกั บ การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ระดั บ หลั ก สู ต รตาม Curriculum
mapping และระบุแนวทางดังกล่าวในเล่มหลักสูตร ให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น
ข้อเสนอแนะของดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ มีดังนี้
๑.รายวิชาทั้งบังคับและวิชาเลือกควรเน้นการสร้างทักษะทั้ง Soft Skill และ Hard Skill
เพราะเป็นทักษะสาคัญของการทางานในปัจจุบันและอนาคต เช่น วิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ใน
คาอธิบายรายวิชาระบุเพียง Hard Skill แต่ผู้สอนจาเป็นต้องฝึก Soft Skill ควบคู่ไปด้วย เช่นการ
สื่อสารกับลูกค้าอย่างอ่อนโยนถึงแม้จะเป็นช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานก็ควรสามารถ
แสดงความอ่อนโยนได้
๒.รายวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการควรเน้นการปฏิบัติและสามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น พัฒนาชุมชน สสว. เป็นต้น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดไปสู่ก ารเป็นเจ้าของผลิตภัณ ฑ์ห รือสร้า งนวัต กรรมที่ส ามารถใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่ชุมชนได้
ข้อเสนอแนะของนางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว มีดังนี้
๑.วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ ควรเพิ่มการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง
ในการสอน เนื่องจากนักศึกษาระดับอนุปริญญาส่วนใหญ่จะมีความรู้ระดับกลางอยู่แล้ว จึงสามารถต่อ
ยอดไปถึงระดับสูงได้
๒.วิชาการจัดการนวัตกรรม ควรปรับให้มีการสอนที่เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน
และหากสามารถปรับให้เหมาะกับธุรกิจบริการได้ยิ่งดี
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)............ .....................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์)
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
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ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS ๒๑๖
*********************************************
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
๑. อาจารย์นิรินธนา
บุษปฤกษ์
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.วรวุฒิ
เจริญศรีพรพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาวอมรรัตน์
แซ่โค้ว
กรรมการผู้ใช้บัณฑิต
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๘. นางสาวแก้วกนก
เทียนงาม
ศิษย์เก่า
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๘.๓๐ น.
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ มีดังนี้
๑. โครงร่างหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ได้มีการ
กาหนด PLOs ของหลักสูตร ประกอบกับ PLOs ของคณะและมหาวิทยาลัย ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดง
ในหมวด ๔ ของ มคอ.๒
๒. รายวิชาที่แสดง CLOs ในลักษณะการใช้คากริยาที่คลุมเครือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนได้ปรับให้ชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั่งเอกสาร ทาให้หลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้น
ประเมินได้โดยง่าย ดาเนินงานประกันคุณภาพได้สะดวก
๔. ในหมวด ๕ หลั ก สู ต รได้ ก าหนด แนวทางการประเมิ น ช่ ว งพั ฒ นา (formative
assessment) โดยผู้รับผิดชอบหลักูตรและผู้สอน เป็นลักษณะการประเมินระหว่างภาคเรียน ทาให้
ผู้สอนสามารถนาผลการประเมินมาปรับปรุงสาหรับการสอนได้ทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่กาหนดเมื่อจบภาคการศึกษา
ข้อเสนอแนะของดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ มีดังนี้
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๑.รายวิชาที่เน้นการสร้างทักษะทั้ง Soft Skill ได้แก่ การจัดการกับปัญหาและการบริหาร
จัดการงานด้านบริการ และพฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการอย่างประทับใจ มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะของนางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว มีดังนี้
๑.วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานธุรกิจ เมื่อปรับคาอธิบายรายวิชาเป็นการฝึก
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงแล้ว จะทาให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์และมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
๒.วิ ช าการจั ด การนวั ต กรรม เมื่ อ ปรั บ เป็ น วิ ช าการคิ ด เชิ ง ออกแบบในงานธุ ร กิ จ แล้ ว มี
ความหมาะสมเพราะเป็นกระบวนการพื้นฐาน ซึ่งมีความสาคัญมากในธุรกิจ และปัจจุบันยังไม่ค่อยมี
การสอนเป็นรายวิชาที่ชัดเจนนัก
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)............ .....................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
(อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์)
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Ph.D.(Economics)

สถาบันการศึกษา
University of Utara
Malaysia Sintok,

ปีที่จบ
2551

Kedah, Malaysia

ปริญญาโท
ศ.ม.(เชิงปริมาณ)
มหาวิทยาลัยเกริก
2535
ปริญญาตรี
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2532
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
ฉันธะ จันทะเสนา. (2560). การวิเคราะห์เส้นทางของผลประโยชน์ที่ชาวเกาะได้รับต่อการสนับสนุน
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีสมการโครงสร้างแบบกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน. วารสาร
บริหารธุรกิจนิด้า. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1. ธันวาคม – พฤษภาคม. 2560: 54-89.
ฉันธะ จันทะเสนา. กฤติยา มูลสวัสดิ์. สุวนันท์ หมายถมกลาง และอติชาติ จันทโชติ. (2560). การ
ยอมรับ และการใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่เข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลั ยโดยวิธีสมการ
โครงสร้ า งแบบก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด บางส่ ว น กรณี ศึ ก ษาคณ ะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ . RMUTT Global Business and Economics
Review. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม- มิถุนายน. 2560: 161-167.
ฉัน ธะ จั น ทะเสนา.อาทิตโย พูล รักษ์ และสจี ประเสริฐ สั งข์. (2560). การศึกษาความพึ งพอใจใน
คุณ ภาพการบริ ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ . วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ . ปี ที่ 40 ฉบั บ ที่ 153.
มกราคม- มีนาคม. 2560: 45-63.
ฉัน ธะ จั น ทะเสนา. (2561). ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งบประมาณและการรวมมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ .
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 58 ฉบับที่ 2. มกราคม- มีนาคม. 2561: 78-99.
ฉันธะ จันทะเสนา และศักดิ์ชาย นาคนก. (2561). ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ชาวเกาะ. WMS Journal of Management. ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1. มกราคม- เมษายน.
2561: 103-117.
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
29 ปี
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1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
1.5.2 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1.5.3 วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
1.5.4 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การตลาด
1.5.5 วิชาสถิติเศรษฐศาสตร์
1.5.6 วิชาการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
1.5.7 วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
1.5.8 วิชาสัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์การตลาด
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2. ชื่อ นายศักดิ์ชาย
นามสกุล นาคนก
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2556
ปริญญาโท
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกริก
2540
ปริญญาตรี
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2535
2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
สุจิตรา วงษ์ส ด, ศักดิ์ชาย นาคนก และสอาด บรรเจิดฤทธิ์. (2560). การพัฒ นาแบบจาลองของ
องค์กรแห่งนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ . วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. กันยายน –ธันวาคม. 2560: 335 -345.
สมศักดิ์ สรสินธุ์, ศักดิ์ชาย นาคนก, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร และกันต์ฤทัย คลังพหล (2561). รูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3. กรกฎาคม-กันยายน. 2561: 163 – 177.
นิฤมล ทานาค และศักดิ์ชาย นาคนก. (2562). ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่างการ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง. ปีที่ 8
ฉบับที่ 3. กันยายน- ธันวาคม. 2562: 179 – 185.
Naknok, S. (2019). Labour Attributes of Demand in Service Industries in Thailand.
Development Economic Review. Volume 13 No.2 (July. 2019) : 1 – 34.
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
20 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาการวิเคราะห์งบการเงิน
2.5.2 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
2.5.3 วิชาการวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล
2.5.4 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2.5.5 เศรษฐศาสตร์มหภาค
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3. ชื่อ นางสาวอัจฉราวรรณ
นามสกุล สุขเกิด
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
2543
ปริญญาตรี
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์พัฒนา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2540
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
อัจฉราวรรณ สุขเกิด. (2560). พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ใน
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. นวัตกรรมการจัดการ การขับเคลื่อน
ประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (493-505). ปทุมธานี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
อัจฉราวรรณ สุขเกิด. (2561). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ สูงอายุ. ในรายงาน
สื บเนื่ องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่ อสานต่อพระราช
ปณิธาน. วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561. (532 – 544). ลพบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อัจฉราวรรณ สุขเกิด, อาภา ไสยสมบัติ และอัยกานต์ โพธิ์สุวรรณพร. (2562). อิทธิพลของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา โดยวิธีสมการโครงสร้างแบบกาลังสอง
น้อยที่สุดบางส่วน. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม –สิงหาคม. 2562: 82-93.
Sujkird, A. (2019). Household Accounts program among inhabitants of moo6,
klong 3 sub-district Pathumthani Province. The 1st International Academic
Conference. Science, Arts and Research for Sustainable Development. February
11-12, 2019. (28-35). Lopburi. Thepsatri Rajabhat University.
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล
3.5.2 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
3.5.3 วิชารู้เท่าทันสื่อ
3.5.4 วิชาหลักการตลาด
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4. ชื่อ นายวิกรานต์
นามสกุล เผือกมงคล
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2541
ปริญญาตรี
บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2534
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
วิกรานต์ เผือกมงคล. (2560). ระดับทักษะทางการเงินของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี . ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. นวัตกรรมการจัดการ การขับเคลื่อนประเทศ
ไทยยุ ค 4.0 สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น . วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560. (527-530). ปทุ ม ธานี .
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วิกรานต์ เผือกมงคล. (2560). ความรู้ทางการเงินของประชาชนจั งหวัดปทุมธานี. วารสารวิ จัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12
ฉบับที่ 3. กันยายน- ธันวาคม. 2560: 311-323.
พั ช รี ยวนไธสงค์ และวิ ก รานต์ เผื อ กมงคล. (2561). พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพการ
ให้บริการรถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม- ธันวาคม. 2561: 1-12.
พิ มพ์ นิ ภา ชะริ ชน และวิ กรานต์ เผื อกมงคล. (2561). คุ ณภาพการให้ บริการสิ นเชื่ อส่ วนบุ คคลที่ ไม่ มี
หลักทรัพย์ค้าประกันและความภักดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร.
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.
มกราคม- มิถุนายน. 2561: 84-98.
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
22 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล
4.5.2 วิชาการเงินธุรกิจ
4.5.3 วิชาวิจัยทางการเงิน
4.5.4 วิชาสัมมนาปัญหาทางการเงิน
4.5.5 วิชาการบริหารธนาคารพาณิชย์
4.5.6 วิชาการพยากรณ์ทางการเงิน
4.5.7 วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเงิน
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5. ชื่อ นางสาวนิรินธนา
นามสกุล บุษปฤกษ์
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
ปริญญาโท
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2551
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
2545
เกียรตินิยมอันดับ 1
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
สุกานดา เกิดชัย และนิรินธนา บุษปฤกษ์. (2561). ธรรมาภิบาลกับคุณภาพการให้บริการตามทัศนคติ
ของลูกค้าธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งหนึ่ง สาขาในเขตอาเภอธัญ บุรี จังหวัดปทุมธานี. วารสาร
มหาวิทยาลัยพายัพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน. 2561: 97-105.
ภัทรภร พุฒพันธ์ อัจฉราวรรณ สุขเกิด และนิรินธนา บุษปฤกษ์. (2562).การจัดการบริบทชุมชน
สังคม วิถีชีวิต และทุนทางวัฒนธรรม ผ่านเครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. ใน
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อน
ธุรกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. (34-45). ปทุมธานี . วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
นิรินธนา บุษปฤกษ์, นพพล แพ่งสภา, อารยา ชัยณรงค์ และเอมวิกา ช่วยศรี. (2562). พฤติกรรมการ
ใช้จ่ายและการออมเงิน ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี . ในรายงานสื บเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน. วันที่
1 มีนาคม 2562. (65-77). ราชบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ศิริพงษ์ ฐานมั่น และนิรินธนา บุษปฤกษ์. (2562). การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
พฤติกรรมผู้ บ ริโภคโดยกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน. วารสารวิจัยและพั ฒ นาวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. พฤษภาคม- สิงหาคม. 2562: 111-124.
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
5 ปี
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
5.5.2 วิชาการเงินธุรกิจ
5.5.3 วิชาวิจัยทางการเงิน
5.5.4 วิชาวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน
5.5.5 วิชาสัมมนาปัญหาทางการเงิน
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

117
สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการส ารวจคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที ่พ ึง ประสงค์ต ามความต้อ งการของผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิต
จานวน 113 คน จาแนกในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1 ความมีระเบียบวินัย
4.70
0.73
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
4.66
0.68
1.3 ความรับผิดชอบ
4.71
0.69
1.4 ความเสียสละ ความมีน้าใจ จิตอาสา
4.67
0.60
1.5 ความตรงต่อเวลา
4.47
0.71
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.55
0.55
รวม
4.63
0.66
สรุป ในภาพรวมผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตมีความต้องการให้ บัณ ฑิตมี คุณ ธรรมจริยธรรมอยู่ ในระดับมาก
(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
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
4.46
0.70
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
4.36
0.62
รวม
4.41
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) และรองลงมาคือมี ทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก
(4.36)
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
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
4.31

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.71

4.21

0.69

4.01

0.72

4.18

0.71

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

ค่าเฉลี่ย
4.54

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.61

4.05
4.33

0.59
0.63

4.31

0.61

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้อ งการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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
3.95

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58

4.17

0.63

4.23

0.79

3.55

0.75

3.98

0.69

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณ ฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.98) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(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
4.63
0.66
2. ด้านความรู้
4.41
0.66
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.18
0.71
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
4.31
0.63
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3.98
0.69
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากผลการส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
หลั กสู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารธุรกิ จ (ต่ อเนื่ อ ง) จาแนกในแต่ ล ะด้ านพบว่ า
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรี ยงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (4.63) ด้าน
ความรู้ (4.41) ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.31) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4.18) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3.98)
จากการสารวจผู้ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (กาลังศึกษาระดับอนุปริญญา และ ปวส.)
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 118 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.50 และเพศหญิ ง
จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.18) โดยปัจจัยด้านความสะดวกของสถานที่เรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (4.22)
รองลงมาคือปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่อเทอมอยู่ในระดับมาก (4.15)
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้ ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึ กษาต่ อในหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) อยู่ในระดับมาก (4.32)
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ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
จานวนนักศึกษาลดลง

การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ค่าความเสี่ยง
S
F
O
F
F
F

ปัจจัยเสี่ยง
จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น
นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนด
งานวิจัยอาจารย์ยังมีค่าถ่วงน้าหนักค่าคะแนนน้อย
นักศึกษาไม่สามารถฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการภายใน
มหาวิทยาลัย/สถานประกอบการ

หมายเหตุ ความเสี่ย งทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ ยงด้า นการเงิน (F) ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (O) และความเสี่ ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
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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
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง คะแนนน้อย
2
อาจารย์
สถานการณ์การแพร่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ณ
ระบาดของเชื้อไวรัสโค ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย /
4
โรน่า2019
สถานประกอบการ

ผลกระทบ
ความรุนแรง
(2)
5
3
3

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

ระดับความเสี่ยง

4

12

สูง

3

6

ยอมรับได้

5

20

สูง

สูง
ยอมรับได้
ยอมรับได้

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้)

123

124

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ลาดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ของหลักสูตร)
(1)
- จานวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มี
อยู่แล้วได้ผล
หรือไม่
(4)

หมายเหตุ

(5)
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม

ควบคุม
ควบคุม
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(2)
(3)
เพิ่มจานวนสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรกับสถาน


ประกอบการแบบ MOU
- นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัย ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ


อื่น
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
- นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามแผน สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า
การศึกษาที่กาหนด
เกี่ ย วกั บ การตั้ งใจเรีย นตามแผนการ


เรี ย นที่ ก าหนด เพื่ อ ลดการตก การ
ยกเลิกการเรียนของนักศึกษา
2 การทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ วางแผนการท าวิ จั ย และเผยแพ ร่
อาจารย์
ล่ ว งหน้ า และก ากั บ ติ ด ตามอาจารย์


อย่างใกล้ชิด
3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ กระทรวง
ไวรัส
สาธารณสุขกาหนด


โคโรน่า2019
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี
 หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์
× หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย
 หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ที่มีอยู่แล้ว
ของเรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
(2)

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(3)

(4)

(5)

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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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

ระดับ
ความเสี่ยง
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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 าหนด เพื่ อลดการยกเลิ ก
การเรียนของนักศึกษา

สูง

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

การจัดการ
ความเสี่ยง

127
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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. ให้ นั ก ศึ ก ษาเรีย นออนไลน์ โ ดย
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ณ อาจารย์จัดทาคลิปวิดิโอตามความ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภายใน เหมาะสมของเนื้อหา
สูง
มห าวิ ท ยาลั ย /ส ถาน
ประกอบการ

การจัดการ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(4)

(5)

ควบคุม

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

นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจ ประสานงานกั บ
และไม่สามารถปฏิบัติได้ สถานประกอบ
การทั้ งภายนอก
และภายใน

(7)

ก.ค. 65

ผู้รายงาน ...................................................................
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วันที่.....10........เดือน...มิถุนายน.......พ.ศ. 2564.......

127

127

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

