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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( 

จังหวัดปทุมธานี 

 



  

สารบัญ 
 

  หน�า 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป=ท่ีจบ

ของอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 

 13. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

5 

หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน 11 
 4. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือ  

   การฝEกประสบการณ>วิชาชีพ) 
41 

 5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 41 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ(การสอนและการประเมินผล 43 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 43 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 44 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2

จากหลักสูตรสู�รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
47 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ต:อ) 
 

  หน�า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ(ในการประเมินผลนักศึกษา 52 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 52 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 52 
 3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 53 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย( 54 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 54 
 2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย> 54 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 55 
 1. การบริหารหลักสูตร 55 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 55 
 3. การบริหารคณาจารย> 57 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 58 
 5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 58 
 6. ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ 

ผู2ใช2บัณฑิต 
 

58 
 7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 59 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 60 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 60 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 60 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 60 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 60 

ภาคผนวก  61 
 ภาคผนวก ก ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 
 

62 
 ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

 
 

75 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 

 
79 

 ภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 82 
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สารบัญ (ต:อ) 
 

  หน2า 
 ภาคผนวก จ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 740/2555 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค2าปลีก 

 
 

95 

 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 

 
97 

 ภาคผนวก ช รายงานการวิพากษ>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 

100 

 ภาคผนวก ซ ผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 104 
 ภาคผนวก ฌ สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตาม       

ความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

110 
 ภาคผนวก ญ ตารางเปรียบเทียบข2อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง  
 

116 
 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
คณะ : วิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Retail 
  Business Management 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค2าปลีก) 
 ชื่อย�อ  : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค2าปลีก)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration  
   (Retail Business Management) 
 ชื่อย�อ : B.B.A. (Retail Business Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม�มี 

 
4. จํานวนหน:วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 136 หน�วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ  

เป@นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป= 
5.2. ภาษาท่ีใช�  

ภาษาไทย  
5.3. การรับเข�าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาไทยได2เป@นอย�างดี  
5.4. ความร:วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป@นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัด
ปทุมธานี ท่ีจัดการเรียนการสอน และมีโครงการความร�วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร>ปอเรชั่น 
จํากัด  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รูปแบบของความร:วมมือ 
ร�วมมือกันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี     

เป@นผู2ให2ปริญญา            
5.5. การให�ปริญญาแก:ผู�สําเร็จการศึกษา 

ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
����  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2556 
����  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการนํา เสนอหลักสูตรต�อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ ง ท่ี  8 / 2555 
เม่ือวันท่ี  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555  

����  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี อนุมัติ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 12 / 2555 เม่ือวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
7. ความพร�อมในการเผยแพร:หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ป=การศึกษา 2558 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 
เม่ือจบการศึกษาแล2วสามารถเข2าทํางานได2 ท้ังภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค>กรอ่ืนๆ           

ท่ีเก่ียวข2องธุรกิจด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีก  คือ 
8.1 ฝmายจัดซ้ือ 
8.2 ฝmายผลิต 
8.3 ฝmายจัดส�งและคลังสินค2า 
8.4 ฝmายควบคุมวัตถุดิบ 
8.5 ฝmายบุคคล 
8.6 ฝmายการตลาด 
8.7 นักออกแบบและจัดการหน2าร2าน 
8.8 นักวิชาการด2านการบริหารธุรกิจ 
8.9 ผู2ประกอบการค2าปลีก 
8.10 นักบริหารธุรกิจค2าปลีก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหน:งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปFท่ีจบของอาจารย(ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน:ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 

1. ร2อยตรีสมชาย 
ประกิตเจริญสุข 

อาจารย>  บธ.ม.  
 (การจัดการ) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 
 
 2529 

2. นางศรินธร 
ไชยรัตน> 

อาจารย>  บธ.ม. 
 (การบริหารธุรกิจ) 
 บธ.บ. 
 (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2544 
 

2540 

3. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย>  บธ.ม. 
 (การตลาด) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2548 
 

 2546 

4. นางธันย>นิชา 
วิโรจน>รุจน> 

อาจารย>  บธ.ม.  
 (การตลาด) 
 นศ.บ. 
 (การประชาสัมพันธ>) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยเซนต>จอห>น 

2542 
 

2537 

5. นางสาวจฑุามาศ  
ทองมูล 

อาจารย>  พบ.ม. 
 (เทคโนโลยีการบริหาร) 
 ศศ.บ.  
 (ภาษาไทยเพ่ือการสาร) 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2540 
 

2536 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

11. สถานการณ(ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปIนต�องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1. สถานการณ(หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ท�ามกลางกระแสโลกาภิวัตน>และการแข�งขันท่ีรุนแรงของคู�แข�งท้ังภายในและระหว�าง
ประเทศ  การจัดการธุรกิจค2าปลีกได2กลายเป@นเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันของผู2ประกอบการ องค>ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาการจัดการธุรกิจค2าปลีกให2มี
ประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย> ซ่ึงเป@นผู2นําองค>ความรู2มาใช2ในการวางแผน การดําเนินการ และ
ประยุกต>ใช2ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค2าปลีก การจัดการการขาย โดยมีเปnาหมาย
ให2บุคลากรมีความรู2ความสามารถด2านบริหารจัดการธุรกิจค2าปลีก ท้ังในภาคการผลิตและใน
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อุตสาหกรรมการให2บริการการค2าปลีกเพียงพอกับความต2องการ โดยตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณ 
คือ การพัฒนาบุคลากรด2านการจัดการค2าปลีก ท้ังผู2บริหารระดับสูง ผู2บริหาร และผู2ปฎิบัติการ       
ให2เพียงพอต�อการขยายตัวอย�างรวดเร็วและต�อเนื่องของตลาดแรงงาน โดยให2มีภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สําหรับการพัฒนากําลังคนในเชิงคุณภาพได2มุ�งเน2นไปท่ี
การพัฒนาหลักสูตรด2านบริหารธุรกิจค2าปลีกท่ีมีคุณภาพได2มาตรฐาน 

11.2. สถานการณ(หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ได2คํานึงสังคมและสภาวะแวดล2อมทั้งใน

เขตพ้ืนท่ีใกล2เคียงและท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยต้ังอยู�  ผ�านธุรกิจกรุงเทพมหานคร และการให2บริการตาม
ห2างสรรพสินค2า จึงมีความต2องการกําลังคนท่ีมีความรู2  ความสามารถด2วยปqจจัยด2านทําเลท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัยดังกล�าว เอ้ือประโยชน>ให2มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู2วิทยาการต�างๆ กับ
ภาคเอกชนและจัดส�งนักศึกษาเข2าไปเรียนรู2การดําเนินงานจริง และจัดทําเป@นกรณีศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝEกงานในสถานประกอบการต�าง ๆ ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยยังสามารถให2บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร�ความรู2 และการให2คําปรึกษาด2านธุรกิจ
ค2าปลีกต�อชุมชนในท2องท่ี จึงเป@นส�วนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยได2จัดทําหลักสูตรดังกล�าวข้ึน 

 
12. ผลกระทบจาก ข�อ 11 ต:อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอกจึงจําเป@นต2องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ

และสามารถปรับเปลี่ยนได2ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค>ความรู2ใหม�ๆ ในการผลิตบุคลากร
ด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกเพ่ือสนองความต2องการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยู�อีกมากใน   
ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล โดยกําลังคนท่ีผลิตนั้นจะต2องมีความรู2  ทักษะและความพร2อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานได2ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให2เข2ากับลักษณะงานท้ังในด2านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข2าใจในผลกระทบของการดําเนินงานด2านบริหารการจัดการค2าปลีกต�อสังคม 
โดยต2องปฏิบัติตนอย�างมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป@นไปตามนโยบายและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย “วิชาการเด�น เน2นคุณธรรม นําท2องถ่ินพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี” 

12.2. ความเก่ียวข�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให2มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมถ> จังหวัด

ปทุมธานีเป@นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในอุษาคเนย> สถานการณ>ภายนอกหรือการ
พัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล2องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน2าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู�ความเป@นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปqญญา
ท2องถ่ินภูมิปqญญาไทย และภูมิปqญญาสากล 

12.2.2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม สํานึกในความเป@นไทย มีความรักและผูกพันต�อ
ท2องถ่ินอีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช�วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล�าวจะต2องให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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12.2.3. เรียนรู2และเสริมสร2างความเข2มแข็งของผู2นําชุมชน ผู2นําศาสนา และนักการเมือง
ท2องถ่ินให2มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท2องถ่ินเพ่ือประโยชน>ของส�วนรวม 

12.2.4. ประสานความร�วมมือและช�วยเหลือเก้ือกูลกันระหว�างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค>กรปกครองส�วนท2องถ่ินและองค>กรอ่ืนท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน     

โดยท่ีมหาวิทยาลัย ต้ั งอยู� ใกล2 เขต พ้ืนท่ีย�านการค2 า ห2 างสรรพสินค2 า ท้ั งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และย�านการค2าทุกจังหวัด ดังนั้น ท่ีต้ังมหาวิทยาลัยจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก ด2วยสามารถ
สร2างเครือข�ายกับองค>กรต�างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค>การเอกชนในพ้ืนท่ีในการศึกษา    
ดูงาน สหกิจศึกษา และผู2มีประสบการณ>ในวิชาชีพมาเป@นวิทยากรให2ความรู2 ส�งเสริมให2หลักสูตร      
มีความเข็มแข็งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง 

 
13. ความสัมพันธ(กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปJดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ:มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปJดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
���� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
���� หมวดวิชาเฉพาะ 
���� หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ:มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปJดสอนให�สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปBดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ

สามารถเลือกเรียนได2ในบางรายวิขาท้ังนี้ตามความสนใจของแต�ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต�างคณะก็
สามารถเลือกเรียนเป@นวิชาเลือกเสรีได2  เช�น รายวิชาการบริหารงานขาย การบริหารการจัดซ้ือ ความรู2
เบ้ืองต2นเก่ียวกับธุรกิจค2าปลีก การจัดการธุรกิจค2าปลีก เป@นต2น 

13.3 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานร�วมกัน      

ในการประสานงานและการให2ความร�วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนท่ีจัดรายวิชาซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต2อง
ไปเรียนในด2านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การกําหนดกลยุทธ>ในการสอน การวัด
ประเมินผลท้ังนี้เพ่ือให2นักศึกษาได2บรรลุผลการเรียนรู2ตามหลักสูตรนี้ ส�วนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียน 
เป@นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต2องมีการประสานกับคณะต2นสังกัดเพ่ือให2ทราบถึงผลการเรียนรู2ของนักศึกษา
ว�าสอดคล2องกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหล�านั้นเรียนหรือไม� 
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หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค(ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
บัณฑิตมีความรู2 ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพการ

บริหารธุรกิจสาขาวิชา การจัดการธุรกิจค2าปลีก ตลอดจนมีความสามารถในการทําวิจัยด2านธุรกิจ 
1.2 ความสําคัญ 

อุตสาหกรรมการค2าปลีก เป@นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การเพ่ิมข้ึนของธุรกิจค2าปลีกในประเทศไทยทําให2เกิดความต2องการด2านกําลังคนท่ีมีทักษะเฉพาะ
ด2าน ผู2ชํานาญการด2านวิชาชีพการค2าปลีก ผู2ให2บริการด2านการค2าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการค2าปลีก จึงเป@นหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความต2องการกําลังคนด2าน
การค2าปลีก โดยมุ�งเน2นให2บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด2านการค2าปลีก มีความตระหนักถึงธรรมชาติของ
การแข�งขันในธุรกิจการค2าปลีก สามารถวิเคราะห>ความต2องการของลูกค2า สามารถจัดการการค2าปลีก
ได2อย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําความรู2ด2านการจัดการค2าปลีกเพ่ือสร2างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย�างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค( 
หลักสูตรมีวัตถุประสงค>เพ่ือผลิตบัณฑิต 
1.3.1 ให2มีความรู2 ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพการจัดการธุรกิจ     

ค2าปลีก 
1.3.2 ให2มีความเข2าใจ เห็นคุณค�าตนเองและผู2อ่ืนตามความเป@นจริง 
1.3.3 ให2มีความสามารถนําความรู2ทางการจัดการธุรกิจค2าปลีกไปคิดวิเคราะห>แก2ไข

ปqญหาและพัฒนาตนเอง ผู2อ่ืน ให2อยู�ร�วมกันได2อย�างมีความสุข 
1.3.4 ให2สามารถปฏิบัติงานทางการค2าปลีกได2อย�างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และเป@นแบบอย�างท่ีดี 
1.3.5 ให2สามารถค2นคว2า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค2าปลีก 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ( หลักฐาน/ตัวบ:งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ

ธุรกิจค2าปลีกให2มีมาตรฐานไม�
ตํ่ากว�ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา
ธุรกิจค2าปลีกตามท่ีกระทรวง 

  ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคล2องกับความต2องการ  
ของภาคธุรกิจและภาค 

  อุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต2องการกําลังคนในภาค
ธุรกิจเพ่ือเป@นข2อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. สํารวจความต2องการความรู2 
ทักษะของนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ
ค2าปลีกผู2ประกอบการต2องการ 

1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. รายงานผลการฝEกงานใน 
รายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย�างน2อยร2อยละ  
50 ผ�านการฝEกสหกิจศึกษา 
4. เอกสารการประสานงาน  
กับภาคธุรกิจ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ( หลักฐาน/ตัวบ:งช้ี 
   3. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ

เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมามีส�วน
ร�วมในการพัฒนาหลักสูตร 
4. ประสานความร�วมมือกับ
ผู2ประกอบการในภาคธุรกิจการ
ค2าขาย ผู2ประกอบการ และ
องค>กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ฝEกสหกิจศึกษา 
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย�าง
สมํ่าเสมอ 

5. ผู2ใช2บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู2 ความ 
สามารถในการทํางาน  
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก  
ระดับ 5 

- พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให2ความรู2แก�นักศึกษา 

1. อาจารย>ใหม�ต2องผ�านการอบรม
หลักสูตรเบ้ืองต2นเก่ียวกับเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล 
2. อาจารย>ทุกคนต2องเข2าอบรม
เก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต�างๆและการวัดผลประเมินผล
ท้ังนี้เพ่ือให2มีความรู2ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผู2สอนจะต2อง
สามารถวัดและประเมินผลได2เป@น
อย�างดี 

1. หลักฐานหรือเอกสาร  
 แสดงผลการดําเนินการ 
2. รายงานผลประเมินการ 
เรียนการสอนของอาจารย> 

- พัฒนาบุคลากรด2านองค>ความรู2
ให2ก2าวทันต�อวิวัฒนาการและ
องค>ความรู2ใหม�ๆ ในสาขา  
การจัดการธุรกิจค2าปลีก และ
พัฒนาการบริการวิชาการและ
สร2างเสริมประสบการณ>การนํา
ความรู2ด2านการค2าปลีกไปใช2ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ   
พัฒนาองค>ความรู2ให2ก2าวทัน
วิวัฒนาการใหม� 
2. สนับสนุนบุคลากรด2านการ   
เรียนการสอนและทํางาน  
บริการวิชาการแก�องค>การ 
ภายนอก วิจัย/งานวิชาการท่ี
สามารถนําผลท่ีได2มาใช2ในการ
ดําเนินงานได2จริงและเสริมสร2าง
ประสบการณ> 
3. การนําความรู2ไปใช2การ
ปฏิบัติงานจริง 

1. หลักฐานการส�ง 
บุคลากรเข2ารับการฝEกอบรม/
การเข2าร�วมการประชุม/
สัมมนาวิชาการต�างๆ/ท่ี
เก่ียวข2องกับสาขา 
วิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 
2. งานบริการวิชาการต�อ 
อาจารย>ในหลักสูตร 
3. งานวิจัยและงานวิชาการท่ี 
นักศึกษาเป@นจัดทําข้ึนเพ่ือ 
พัฒนาความรู2และ 
ประสบการณ>ทํางานจริง 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งป=การศึกษาแบ�งออกเป@น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาค

การศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน 
ไม�มี 

1.3 การเทียบเคียงหน:วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม�มี  

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ในเวลาราชการ เริ่มเปBดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2556 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ> 

2.2 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 
2.1.1 สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า  
2.1.2 ผ�านการคัดเลือกตามเกณฑ>ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ / หรือ

เป@นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
ว�าด2วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  (ภาคผนวก ก) 

2.1.3 ผ�านการคัดเลือกตามเกณฑ>การคัดเลือกภายใต2โครงการพิเศษต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข�า 
2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก กลุ�มวิชา      

เฉพาะด2าน ท้ังวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก มีเนื้อหาท่ีเก่ียวข2องกับการคํานวณเพ่ือวิเคราะห>
เปรียบเทียบต2นทุนหาความคุ2มค�าและเก็บข2อมูลเพ่ือการวิเคราะห>เชิงปริมาณ ดังนั้น จึงอาจมีปqญหา
บ2าง สําหรับนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตกต�างกัน 

2.3.2 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต�างกัน 
ดังนั้น นักศึกษาใหม�อาจมีปqญหาเก่ียวกับการปรับตัวได2 

2.4 กลยุทธ(ในการดําเนินการเพ่ือแก�ไขปMญหา / ข�อจํากัดของนักศึกษาในข�อ 2.3 
2.4.1 ดําเนินการแก2ปqญหาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปqญหาเก่ียวกับพ้ืนฐานความรู2ทางด2าน

การคํานวณ โดยจัดทําแบบประเมินความรู2ทางด2านการคํานวณ และกําหนดเกณฑ>มาตรฐาน
ความรู2ที่สามารถใช2เรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบไม�ผ�าน
เกณฑ>มาตรฐานท่ีกําหนดไว2 มหาวิทยาลัยจะจัดให2มีการสอนเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู2ให2สามารถ
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เรียนในสาขาการจัดการธุรกิจค2าปลีกได2 หรืออาจจัดให2นักศึกษารุ�นพ่ีให2คําแนะนําและสอนเสริมให2
รุ�นน2อง พร2อมทั้งจัดให2มีการแต�งตั้งอาจารย>ที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนักศึกษา ดังนั้นเมื่อ
เกิดปqญหานักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารย>ท่ีปรึกษาได2 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต:ละปFการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นป=ท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นป=ท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว:าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน:วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปFงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ค�าลงทะเบียน 340,000 680,000 1,020,000 1,360,000 1,360,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบดําเนินการ* 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค�าท่ีดินและ  
                สิ่งก�อสร2าง 
        2.3.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
600,000 
28,000 

 
230,000 

 
201,600 

 
600,000 

56,000 
 

230,000 
 

403,200 

 
600,000 

84,000 
 

230,000 
 

604,800 

 
600,000 

112,000 
 

230,000 
 

806,000 

 
600,000 
112,000 

 
230,000 

 
806,000 

รวมรายรับ 1,399,600 1,969,200 2,538,800 3,108,000 3,108,000 

 
(* สายวิทยาศาสตร( 1,000 / คน สายสังคมศาสตร( 700 / คน) 

 
 
 
 
 



                                                                                 10 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

2.6.2 งบประมาณรายจ:าย (หน:วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปFงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. งบบุคลากร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
2. งบดําเนินการ 
    2.1 ค�าตอบแทน 
    2.2 ค�าใช2สอย 
    2.3 ค�าวัสดุ 
    2.4 ค�าสาธารณูปโภค 

 
41,700 
64,000 
64,000 
36,000 

 
83,400 
128,000 
128,000 
36,000 

 
125,000 
192,000 
192,000 
36,000 

 
166,800 
256,000 
256,000 
36,000 

 
166,800 
256,000 
256,000 
36,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง 
    2.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
230,000 
201,600 

 
230,000 
403,200 

 
230,000 
604,800 

 
230,000 
806,000 

 
230,000 
806,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทําวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ�าย 1,312,300 1,683,600 2,054,800 2,425,800 2,425,800 
 
ประมาณการค�าใช2จ�ายต�อหัวในการผลิตบัณฑิต 17,682.68 บาท/คน/ป= 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป@นแบบชั้นเรียนและเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน:วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข�ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 
(ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารย(ผู�สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน:วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 136 หน:วยกิต 
3.1.2 โครงสร�างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน:วยกิต 
1.1) กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต 
1.2) กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> 13 หน�วยกิต 
1.3) กลุ�มวิชาคณิตศาสตร> วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 8 หน�วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 100 หน:วยกิต 
2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา 93 หน�วยกิต 

2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ 75 หน�วยกิต 
2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก 18 หน�วยกิต 

2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 7 หน�วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า  6 หน:วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต:าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม�น2อยกว�า 30 หน:วยกิต 

            ใช�หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย(ภาคผนวก ง)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า  100 หน:วยกิต 

2.1) กลุ:มวิชาเนื้อหา จํานวนไม�น2อยกว�า 93 หน:วยกิต 
2.1.1) กลุ:มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม�น2อยกว�า 75 หน:วยกิต 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
  

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
 Business English 1 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 Business English 2  
1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6)
 English for Retail Business Management 
1572108 ภาษาจีนพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6)
 Chinese for Retail Business 
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Law 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Ethics 
3521101 
 

การบัญชี 1 
Accounting 1 
 

3(2-2-5)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
  

3521102 การบัญชี 2 3(2-2-5)
 Accounting 2 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Finance 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
 Principles of Marketing 
3542105 พฤติกรรมผู2บริโภค 3(3-0-6)
 Consumer Behavior 
3542305 การบริหารงานขาย 3(3-0-6)
 Selling Management 
3543307 การบริหารการจัดซ้ือ 3(3-0-6)
 Purchasing Management 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ>  3(3-0-6)
 Strategic Management 
3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 

Research Methods in Business 
 3(2-2-5)

3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ 
Service Quality Management 

 3(3-0-6)

3593205 เศรษฐศาสตร>ธุรกิจ 
Business Economics 

 3(3-0-6)

3611101 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับธุรกิจค2าปลีก 
Introduction to Retail Business 

 3(3-0-6)

3612102 การจัดการธุรกิจค2าปลีก 
Retail Business Management 

  3(3-0-6) 

3612103 การจัดการธุรกิจค2าปลีกระหว�างประเทศ 
International Retail Business Management 

  3(3-0-6) 

3612201 การบัญชีเพ่ือการค2าปลีก  
Retail Business Accounting 

  3(3-0-6) 

3612202 การจัดแสดงสินค2าและการตกแต�งร2าน 
Merchandising Display and Store Decorations 

   3(3-0-6) 

3613101 การวิเคราะห>เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
Quantitative Analysis for Retail Business 

  3(3-0-6) 

3613201 การบริหารสินค2าสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
Merchandising Management for Retail Business 
 

  3(3-0-6) 



                                                                                 13 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 

Seminar in Retail Business Management 
 3(2-2-5) 

  2.1.2) กลุ:มวิชาเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต�อไปนี้ 
                            ไม�น2อยกว�า 18 หน:วยกิต
  
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
  
1552118 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการค2าปลีกด2านอาหาร 

Business English for Food Retail 
3(3-0-6)

2563304 กฎหมายทรัพย>สินทางปqญญา 
Intellectual Property Law 

3(3-0-6)

3541301 การขายส�งและการขายปลีก 3(3-0-6)
 Wholesaling and Retailing  
3542107 นโยบายผลิตภัณฑ>และราคา 3(3-0-6)
 Product and Pricing Policies 
3542201 เทคนิคการขายและการบริการลูกค2า 

Technical Sales and Customer Service 
3(3-0-6)

3542306 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
 Direct Marketing 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 Integrated Marketing Communication 
3543103 กลยุทธ>การตลาด 

Marketing Strategies 
3(3-0-6)

3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
Efficiency Development 

3(3-0-6)

3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
Small and Medium Enterprise  

3(3-0-6)

3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส> 
Franchise Business Management 

3(3-0-6)

3612105 การจัดการหน2าร2าน  
Frontline Management 

3(3-0-6)

3612203 การจัดการความเสี่ยง 
Risk Management 
 
 

3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)
  
3612204 การให2บริการและการสร2างความประทับใจแก�ลูกค2า 

Impressive Service and Hospitality to Customers 
3(3-0-6)

3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารคน 3(3-0-6)
           Recognition of Culture for Human Resource Management 

3612206 การสร2างแบรนด> 
Brand Creation 

3(3-0-6)

3613104 การทํางานเป@นทีมด2วยทัศนคติเชิงบวก 
Positive Attitude Teamwork 

3(3-0-6)

3613105 การจัดการกับปqญหาและการบริหารจัดการงานด2านการ
บริการ 
Problem Solving and Management of Service 
Business 

3(3-0-6)

3613106 พฤติกรรมลูกค2าและการให2บริการลูกค2าอย�างประทับใจ 
Customer Behavior and Impressive Service 

3(3-0-6)

3613107 การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ    
Effective Communication 

3(3-0-6)

3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือธุรกิจค2าปลีก   
Retail Business Information and Communication 
Technologies 

3(3-0-6)

3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค2าปลีก 
Retail Business Case Studies 

3(3-0-6)

3613204 การออกแบบและการเลือกทําเลท่ีตั้งร2านค2า  
Store Location and Design  

3(3-0-6)

3613205 การจัดการลูกค2าสัมพันธ>ในธุรกิจค2าปลีก 
Retail Business Customer Relationship 
Management 

3(3-0-6)

3613206 การส�งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
Promotion Mix for Retail Business 

3(3-0-6)

3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษย>สําหรับธุรกิจค2าปลีก 
Retail Business Human Resources Management 

3(3-0-6)

3613208 การบริหารต2นทุนร2านค2า 
Store Cost Management 
 
 
 

3(3-0-6)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
รหัส ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ)

  
3613209 การบริหารหมวดหมู�ผลิตภัณฑ>   

Category Management 
3(3-0-6)

3613211 การสร2างความเชื่อม่ันในทีมงาน 
Building Trustworthy Teamwork 

3(3-0-6)

3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส> และซัพพลายเชน  
Principle of Logistics and Supply Chain 
Management 

3(3-0-6)

5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร 
Food Plant Sanitation 

2(2-0-4)

  
2.2) กลุ:มวิชาปฏิบัติการและฝRกประสบการณ(วิชาชีพ  

ให2เลือกเรียนกลุ�มวิชาใดวิชาหนึ่งดังต�อไปนี้ 
7 หน:วยกิต 

2.2.1) กลุ:มวิชาสหกิจศึกษา 
 

   
รหัส ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
   

3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก 1(45) 
 Preparation for Co-operative Education in 

Retail Business Management 
 

3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก    6(640) 
 Co-operative Education in Retail Business 

Management 
 

2.2.2) กลุ:มวิชาฝRกประสบการณ(วิชาชีพ 
 

  
รหัส ช่ือวิชา   น(ท-ป-ศ)
  

3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ          1(45) 
 ธุรกิจค2าปลีก 

Preparation for Professional in Retail Business 
Management Project Practices 

 

3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ           6(640) 
 ธุรกิจค2าปลีก 

Professional in Retail Business Management 
Project Practices 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า               6 หน:วยกิต 

ให2เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี โดยไม�ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2วและต2องไม�เป@นรายวิชาท่ี
กําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ>การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 
 รหัสวิชาประกอบด2วยตัวเลข  7  ตัว 

เลข   3 ตัวแรกเป@นหมวดวิชาและหมู�วิชา 
เลขตัวท่ี 4   บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นป= 
เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6 , 7  บ�งบอกถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 

 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู�วิชาในหลักสูตร 
 

155 หมู�วิชาภาษาอังกฤษ 
157 หมู�วิชาภาษาจีน 
256 หมู�วิชากฎหมาย 
350 หมู�วิชาท่ีไม�เข2ากลุ�ม 
352 หมู�วิชาบัญชี 
353 หมู�วิชาการเงิน 
354 หมู�วิชาการตลาด 
356 หมู�วิชาการจัดการ 
357 หมู�วิชาการบริการ 
361 หมู�วิชาธุรกิจค2าปลีก 
900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันปFท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000204 ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3611101 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน:วยกิต 17 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปFท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000302 วิทยาศาสตร>เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2562302 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3593205 เศรษฐศาสตร>ธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมหน:วยกิต 18 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 9000205 สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 

 3542105 พฤติกรรมผู2บริโภค 3(3-0-6) 
 3542305 การบริหารงานขาย 3(3-0-6) 
 3612102 การจัดการธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ>และราคา 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    

รวมหน:วยกิต 22 
 

 

 

 

 

ช้ันปFท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000201 มนุษย>กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6) 

 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3521102 การบัญชี 2 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3543103 กลยุทธ>การตลาด 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

รวมหน:วยกิต 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

 
ช้ันปFท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1572108 ภาษาจีนพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3531101 

3543307 
การเงินธุรกิจ 
การบริหารการจัดซ้ือ 

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

 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ> 3(3-0-6) 
 3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3(3-0-6) 
รวมหน:วยกิต 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปFท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 3612103 การจัดการธุรกิจค2าปลีกระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 

 3612201 การบัญชีเพ่ือการค2าปลีก 3(3-0-6) 
 3613101 

 
3612202 

การวิเคราะห>เชิงปริมาณสําหรับ 
ธุรกิจค2าปลีก 
การจัดแสดงสินค2าและการตกแต�งร2าน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 3613201 การบริหารสินค2าสําหรับธุรกิจค2าปลีก 3(3-0-6) 

รวมหน:วยกิต 18 
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ช้ันปFท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ)    
หมวดวิชาเฉพาะ 3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) 3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 3613204 การออกแบบและการเลือกทําเลท่ีตั้งร2านค2า 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ 
ค2าปลีก                  

1(45) 

  หรือ  
 3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการ

จัดการธุรกิจค2าปลีก 
1(45) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

รวมหน:วยกิต 16 
 
 
 
 

ช้ันปFท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก 6(640) 
(วิชาปฏิบัติการฯ)  หรือ  

 3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ
ธุรกิจค2าปลีก 

6(640) 

รวมหน:วยกิต 6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 Business English 1  

A four–skill introductory course providing basic knowledge of 
business concentrating on inter-off communication. Introduction of variety of business 
terminology and expressions through related topics which include office organization, 
telephoning, making arrangements and appointments, social contacts, business 
correspondences in the office (memos, notes, notices, announcement), letters of 
inquiry, quotations and ordering  
   
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 Business English 2  

รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก:อน : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Provide a chance to explore business world-wide with concentration 

on domestic and international trade. Emphasis on import-export, shopping, banking 
transactions, hotel transactions letters of complaint and adjustment, meeting 
agendas and minutes, company reports, product descriptions, advertisements and 
business articles. 
   
1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 English for Retail Business Management  

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจค2าปลีกในภาพรวม รูปแบบองค>กร และกลยุทธ>ด2าน
การตลาด ในการดําเนินธุรกิจค2าปลีก รวมถึงการจัดการ ผลิตภัณฑ> ราคา การจัดการรูปแบบร2านค2า
และการส�งเสริมการตลาดในธุรกิจค2าปลีก 
   
1552118 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจค�าปลีกด�านอาหาร  3(3-0-6) 
 Business English For Food Retail  

พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษท่ีใช2ในธุรกิจค2าปลีกด2านอาหาร ท้ังในด2านศัพท>เฉพาะ  
และศัพท>เก่ียวข2อง รวมท้ังการใช2ในการติดต�อต�างๆ ท่ีจําเป@นต�อการประกอบวิชาชีพ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
1572108 ภาษาจีนพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Chinese for Retail Business  

ทักษะในการอ�าน  การเขียน  การเจรจาภาษาจีนเบ้ืองต2น ด2านการจัดการธุรกิจ 
ค2าปลีกท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  โดยใช2กรณีศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสาร 
   
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business  Law  

ศึกษาหลักกฎหมายท่ัวไป องค>กรธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวข2องกับการควบคุมธุรกิจ
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย> ว�าด2วยนิติกรรม  สัญญา หนี้  และเอกเทศสัญญา กฎหมาย        
ว�าด2วยประกันสินเชื่อ กฎหมายเก่ียวกับการส�งเสริมการลงทุน การคุ2มครองผู2บริโภคและปnองกันราคา 
ท่ีไม�เป@นธรรม กฎหมายเก่ียวกับการฟ��นฟูกิจการ การระงับข2อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส> และกฎหมายทรัพย>สินทางปqญญา 
   
2563304 กฎหมายทรัพย(สินทางปMญญา       3(3-0-6) 
 Intellectual Property Law  

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อทางการค2าและเครื่องหมายการค2า 
   
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมเหตุผลท่ีธุรกิจต2องมีจริยธรรมรวมท้ังการสร2าง
จริยธรรมในองค>การธุรกิจ เน2นจริยธรรมของผู2บริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใช2กรณีตัวอย�าง
ประกอบ 
   
3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 
 Accounting 1  

ศึกษาถึงบทบาทการบัญชี แม�บทบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ 
บัญชีคู� การบันทึกรายการค2าในสมุดรายวันข้ันต2นของธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือขายสินค2าผ�านบัญชี        
การจัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี การจัดทํากระดาษทําการและงบการเงิน รายการปBดบัญชี 
 
3521102 การบัญชี 2 3(2-2-5) 
 Accounting 2  
 รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก:อน : 3521101  การบัญชี 1  

ศึกษาถึงวิธีการบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม รายการในหมวดของสินทรัพย>
หมุนเวียนและไม�หมุนเวียน การบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและส�วนของเจ2าของ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  
 รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก:อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ                   

3521103 หลักการบัญชี หรือ 3521105 การบัญชีเบ้ืองต�น หรือ           
3531106 การบัญชีการเงิน 
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน2าท่ีของฝmายการเงินในธุรกิจตลอดจนเปnาหมาย     

และความสําคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห>ทางการเงิน หลักการเบ้ืองต2นในการจัดหาเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพ่ีอใช2ในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกับการเริ่มลงทุน
ของกิจการ การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ การควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรกําไร 
และเงินปqนผล 
   
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

ความหมาย และความสําคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด
หน2าท่ีทางการตลาด ประเภทของตลาด ส�วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล2อมท่ีมีอิทธิพลต�อการตลาด  
การแบ�งส�วนตลาดและตลาดเปnาหมาย การกําหนดตําแหน�งผลิตภัณฑ> แรงจูงใจ พฤติกรรมผู2บริโภค 
นโยบายทางการตลาด กลยุทธ>ทางการตลาด 
   
3541301 การขายส:งและการขายปลีก 3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing  

ความหมายวัตถุประสงค> ความสําคัญของการขายปลีกและการขายส�งปqจจัย
ประเภทต�างๆ และหลักเกณฑ>ในการขายปลีกและการขายส�ง ทําเล การจัดรูปองค>กร การดําเนินงาน         
การส�งเสริมการขาย การโฆษณา การขายปลีกและการขายส�ง การกําหนดราคาขาย และเทคนิคการขาย 
   
3542105 พฤติกรรมผู�บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior  

แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู2บริโภค การแบ�งกลุ�มผู2บริโภคเพ่ือประโยชน>   
ในการวิเคราะห>พฤติกรรมผู2บริโภค กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ปqจจัยปqจเจกชน ปqจจัยทางจิตวิทยา    
และปqจจัยทางสังคมท่ีมีผลต�อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู2บริโภค รวมท้ังอิทธิพลของส�วนประสม
ทางการตลาดต�อพฤติกรรมผู2บริโภค 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3542107 นโยบายผลิตภัณฑ(และราคา 3(3-0-6) 
 Product and Pricing Policies  

บทบาทหน2าท่ีความรับผิดชอบของผู2จัดการผลิตภัณฑ> แนวคิดการจัดส�วนประสม
ผลิตภัณฑ> การออกแบบและบรรจุภัณฑ> นโยบายตราสินค2า การวางตําแหน�งผลิตภัณฑ>ใหม� วัฏจักร
ผลิตภัณฑ> สาเหตุของผลิตภัณฑ>ล2มเหลว และวิธีการหลีกเลี่ยงปqจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจ
วัตถุประสงค>การกําหนดราคา การใช2ราคาเป@นเครื่องมือสําหรับกลยุทธ>ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลง
ราคา และการกําหนดราคา 

   
3542201 เทคนิคการขายและการบริการลูกค�า 3(3-0-6) 
 Technical Sales and Customer Service  

ความสําคัญของการขายและการบริการลูกค2า แนวความคิดทางการตลาด             
และการบริการ ประเภทและลักษณะของการขายและการบริการลูกค2า  ความรู2เก่ียวกับผลิตภัณฑ>  
และบริการกิจการ ลูกค2า คู�แข�งขัน และเทคนิคการขายและบริการ คุณสมบัติและจรรยาบรรณ      
ของพนักงานขาย โอกาสความก2าวหน2าของพนักงานขาย ความรู2ทางเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเก่ียวข2อง  
การงานขายและงานบริการ 

   
3542305 การบริหารการขาย 3(3-0-6) 
 Selling Management  

บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู2บริหารหน�วยงานขาย            
การจัดรูปแบบและความสําคัญขององค>การฝmายขาย การบริหารบุคคลในส�วนท่ีเก่ียวกับการขาย     
การควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเก่ียวกับการขาย การพยากรณ>การขาย           
การกําหนดโควต2า  และงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย    
กลยุทธ>การขาย ภายใต2จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   
3542306 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 
 Direct Marketing  

ศึกษาหลักการแนวคิดเก่ียวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ        
การจัดการ กลยุทธ>และยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจนปqญหาและแนวทางแก2ไข สําหรับ        
ตลาดทางตรง 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3542402 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication  
 รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก:อน :  3542105 พฤติกรรมบริโภค   

ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธ>        
การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสาร
การตลาด กรณีศึกษาการนํากลยุทธ>การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไปใช2และหัวข2อท่ีจําเป@นทาง
สื่อสารการตลาด กลยุทธ>การตลาดแบบใหม�ๆ เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบใหม�ๆ พฤติกรรม
ผู2บริโภค เป@นต2น การประยุกต>หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับสถาบัน องค>กรและชุมชน 
   
3543103 กลยุทธ(การตลาด 3(3-0-6) 
               Marketing Strategies  

หลักการและการวางแผนกลยุทธ>ทางการตลาด การใช2กลยุทธ>สําหรับส�วนตลาด    
แบบต�างๆ กลยุทธ> เ พ่ือแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ>ทางการแข�งขันทางการตลาด 
กลยุทธ>ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ> ราคาการจําหน�าย การส�งเสริมการขาย โดยมุ�งเน2นให2ผู2เรียนได2มองเห็น
แนวทางและชั้นเชิงทางการตลาดเพ่ือนําหลักการไปประยุกต>กับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได2 
   
3543307 การบริหารการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 
 Purchasing Management  

ศึกษาหลักการและการบริหารเก่ียวกับการจัดซ้ือ การกําหนดและตรวจสอบ
คุณสมบัติ ต2นทุนรวมในการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจผลิตหรือซ้ือปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด 
การวางแผนความต2องการพัสดุ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผล 
   
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 
 Efficiency Development  

ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ>ในการพัฒนา บุคลิกภาพและ        
การสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแต�งบุคลิกภาพของตนเองและผู2อ่ืน ความต2องการของมนุษย> ค�านิยม 
การสํารวจ และการแลกเปลี่ยนค�านิยม ค�านิยมท่ีสัมพันธ>กับการทํางาน วัฒนธรรมในการทํางาน 
การต้ังเปnาประสงค>ของชีวิตและการทํางาน การสํารวจความรู2สึก ปqญหา อุปสรรค วิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน การสร2างความเชื่อม่ันในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprise  

ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน       
และปqญหา ท่ีเก่ียวข2องในการดําเนินธุรกิจขนากลาง และขนาดเล็ก การเริ่มต2นประกอบธุรกิจ 
การลงทุน  การจัดหาเงินทุน การจัดองค>การ การปฏิบัติงาน โครงสร2างของตลาดและการดําเนิน     
กลยุทธ>ทางการตลาด ข2อได2เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนากลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ 
ศึกษาความสัมพันธ> ของส�วนต�าง ๆ เช�น การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย> การบริหาร
การผลิต กฎหมายท่ีเก่ียวข2อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ> การประเมินผลการดําเนินงาน 
แนวโน2มและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
   
3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส( 3(3-0-6) 
 Franchise Business Management  

ความเป@นมาของธุรกิจแฟรนไชส> ลักษณะของกิจการธุรกิจแฟรนไชส> โครงสร2าง 
แนวทางการจัดต้ัง และการบริหารธุรกิจแฟรนไชส> การตัดสินใจ ร2านสรรพสินค2า ร2านสรรพาหาร 
การค2าปลีก นโยบายการซ้ือ การรับสินค2า การขาย การกําหนดราคา การควบคุมสินค2าคงคลัง       
การบริหารพนักงาน การเลือกทําเลท่ีตั้งการค2า วิธีการบริหาร การส�งเสริมการจัดจําหน�าย 
   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ( 3(3-0-6) 
 Strategic Management  

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ> ความแตกต�างของ         
การวางแผนและการบริหารท่ัวไป องค>ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ> การกําหนดเปnาหมาย  
ของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห>สภาพแวดล2อมท้ังภายในและภายนอก      
กลยุทธ>รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
   
3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 Research Methods in Business  

ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ 
ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงค>และต้ังสมมติฐานการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข2อมูล การวิเคราะห>และสรุปผลงานวิจัยเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปใช2ในธุรกิจ 
 
3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ    3(3-0-6) 
 Service Quality Management  

ศึกษามาตรฐานการให2บริการ  ตามแนวทฤษฎีต�างๆ การพัฒนาความต2องการ  
ของลู กค2 า  และ ศึกษาแนวทาง ในการตอบสนองความต2 องการของลูกค2 า  การควบคุม  
และการตรวจสอบโดยใช2หลักและแนวคิดการควบคุมคุณภาพต�างๆ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3593205 เศรษฐศาสตร(ธุรกิจ    3(3-0-6) 
 Business Economics  

ศึกษาวิธีการประยุกต> หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร> เ พ่ือใช2ในด2านธุรกิจ 
การพยากรณ>ทางเศรษฐศาสตร>และธุรกิจ เช�นอุปสงค>และอุปทานสําหรับตลาดต�างๆ การสํารวจตลาด 
การวางแผนการผลิต การวิเคราะห>ต2นทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห>นโยบายการให2สินเชื่อ     
และการตัดสินใจ ในการลงทุน การศึกษากรณีต�างๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจ 
   
3611101 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Introduction to Retail Business  

ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจค2าปลีก ประเภทต�างๆ 
รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ�มลูกค2าเปnาหมาย ปqจจัยภายในและภายนอก 
ท่ีมีอิทธิพลต�อธุรกิจค2าปลีกประเภทต�างๆ และแนวโน2มในอนาคตของธุรกิจค2าปลีก 
   
3612102 การจัดการธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Management  

สภาพแวดล2อมและการแข�งขันของธุรกิจค2าปลีกในภาพรวมวิวัฒนาการ รูปแบบ
ต�างๆ ของการดําเนินธุรกิจค2าปลีก พฤติกรรมผู2บริโภคในธุรกิจค2าปลีก การบริหารธุรกิจค2าปลีก      
ในด2านการบริหารจัดการงานส�วนหน2าร2าน การบริหารจัดการผลิตภัณฑ> การเลือกทําเล              
และการจัดรูปแบบร2านค2า การใช2โลจิสติกส> (Logistics) และเทคโนโลยีในธุรกิจค2าปลีก และจริยธรรม
ของผู2ประกอบการค2าปลีก 

 
3612103 การจัดการธุรกิจค�าปลีกระหว:างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Retail Business Management  

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจค2าปลีกระหว�างประเทศ  ศึกษาว�าควรจะเข2าสู�
ตลาดต�างประเทศหรือไม� เข2าสู�ตลาดใด และโดยวิธีใด โดยวิเคราะห>ถึงโอกาส อุปสรรคในการเข2าสู�           
แต�ละตลาด การวิเคราะห> และการดําเนินนโยบายในการแก2ปqญหาทางการจัดการของธุรกิจค2าปลีก
ระหว�างประเทศ สภาวะแวดล2อมและกลยุทธ>ทางธุรกิจระหว�างประเทศการศึกษาเปรียบเทียบ        
การจัดการธุรกิจค2าปลีกระหว�างประเทศ 
   
3612105 การจัดการหน�าร�าน 3(3-0-6) 
 Frontline Management  

บทบาทหน2า ท่ีความรับผิดชอบ การกําหนดเปnาหมายในการบริหารร2าน 
การวางแผน ในการทํางาน การจัดการตนเองเพ่ือให2พร2อมกับการเรียนรู2 การจัดลําดับความสําคัญ   
ของงานและการบริหารเวลา รวมท้ังหลักการทํางานร�วมกัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3612201 การบัญชีเพ่ือการค�าปลีก  3(3-0-6) 
 Retail Business Accounting  
 รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก:อน: 3521102 การบัญชี 2 และ                   

3531101 การเงินธุรกิจ 
ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและวิเคราะห>ข2อมูลทางการบัญชีในธุรกิจค2าปลีก     

แบบต�างๆ เพ่ือนําไปใช2ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชี
ต2นทุนรวมและการบัญชีต2นทุนผันแปร การวิเคราะห>ความสัมพันธ>ระหว�างปริมาณต2นทุน ปริมาณกําไร 
การวิ เคราะห>ต2นทุนภาษี และข2อจํา กัดของข2อมูลต�าง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดง              
การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสดในธุรกิจค2าปลีก 
  
3612202 การจัดแสดงสินค�าและการตกแต:งร�าน  3(3-0-6) 
 Merchandising Display and Store Decorations  

หลักในการจัดแสดงสินค2า และการตกแต�งร2าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล�าว   
ต�อผู2บริโภค ปqจจัยท่ีมีผลต�อการจัดแสดงสินค2าและการตกแต�งร2าน ท้ังในด2านแสง สี เสียง และภาพ 
ให2ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค2าและการเอ้ือต�อการซ้ือสินค2าของลูกค2า รวมถึงการใช2พ้ืนท่ีใน       
การจัดแสดงสินค2าให2ได2ประโยชน>คุ2มค�ามากท่ีสุด และแนวโน2มของการจัดแสดงสินค2าและตกแต�งร2าน
ในอนาคต 
   
3612203 การจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 
 Risk Management  

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต ข2อกีดกันทางการค2า กฎหมายการเมือง และภัยพิบัติต�างๆ      
การบริหารความเสี่ยงให2หมดไปหรือให2ลดเหลือน2อยท่ีสุด เครื่องมือท่ีใช2ในการจัดการความเสี่ยง     
ของบริษัท 
   
3612204 การให�บริการและการสร�างความประทับใจแก:ลูกค�า 3(3-0-6) 
 Impressive Service and Hospitality to Customers 

ทัศนคติในการให2บริการ การเตรียมความพร2อมในการให2บริการ ภาพลักษณ>     
ของผู2 ให2บริการ การแต�งกายและการวางตัว การรู2 จั กลูกค2 าและประเภทของลูกค2า  รู2 จั ก                 
และทําความเข2าใจในความคาดหวังของลูกค2า การสร2างความประทับใจให2กับลูกค2าแต�ละประเภท 
วิเคราะห>จุดเด�นของผลิตภัณฑ>และการบริการของเรา การวิเคราะห>และทําความรู2จักกับคู�แข�งตัวจริง 
ตลอดจนบันทึกการเดินทางและจุดให2บริการลูกค2า (Customer Touch Points) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารคน 3(3-0-6)
   Recognition of Culture for Human Resource Management 

ความพึงพอใจของพนักงานในการทํางาน หลักในการชื่นชมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ต2นทุนและผลประโยชน>ท่ีได2จากหลักการชื่นชม การสร2างวัฒนธรรมการชื่นชมให2เกิดข้ึนในองค>กร 
และเครื่องมือสําหรับการชื่นชม 
   
3612206 การสร�างแบรนด( 3(3-0-6) 
 Brand Creation  

ความสําคัญของการสร2างแบรนด>กับความสําเร็จของธุรกิจ วิธีการสร2างแบรนด>  
และกลยุทธ>การตลาดท่ีมีผลกระทบต�อการสร2างแบรนด> ตลอดจนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    
เพ่ือสร2างแบรนด>ในยุคข�าวสารไร2พรมแดน 
   
3613101 การวิเคราะห(เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจค�าปลีก    3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Retail Business  

กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน>ของการใช2เทคนิคทางคณิตศาสตร>เชิงปริมาณ 
เพ่ือช�วยในการตัดสินใจ ได2แก� ความน�าจะเป@น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค2าคงคลัง 
โปรแกรมเชิงเส2นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบมาร>กอฟเกม 
ทฤษฎีเกม แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ> 
  
3613104 การทํางานเปIนทีมด�วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6)
 Positive Attitude Teamwork 

การเสริมสร2างทัศนคติในเชิงบวกให2กับตนเอง เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด2วย
ตนเอง วิธีการสร2างทัศนคติเชิงบวกให2กับทีมงาน องค>ประกอบสําคัญของทีมงาน การสร2างทีมงานท่ีดี     
การต้ังเปnาหมายของทีมงาน การวิเคราะห>ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานในแต�ละช�วงเวลา 
การวางแผนพัฒนาทีมงาน รวมท้ังการจูงใจและการสร2างความมีส�วนร�วมภายในทีมงาน ตลอดจน    
การฝEกปฏิบัติเพ่ือการสร2างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3613105 การจัดการกับปMญหา และการบริหารจัดการงาน 

ด�านบริการ 
3(3-0-6) 

 Problem Solving and Management of Service Business 
การวิเคราะห>ปqญหาท่ีแท2จริงในงานบริการ การวางแนวทางในการแก2ปqญหา           

การคัดเลือกแนวทางในการแก2ปqญหาและการตัดสินใจ เทคนิคในการตัดสินใจในงานบริการ         
อย�างมีประสิทธิภาพ การวางแผนปฏิบัติการเพ่ือแก2ปqญหา (Action Plan)  การดําเนินการแก2ปqญหา
ตามแผนให2มีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการเวลาตามลําดับความสําคัญ เทคนิคการจัดการ      
กับปqญหาเฉพาะหน2าท่ีเกิดในงานบริการ รวมท้ังการประเมินผลการแก2ปqญหา ตลอดจนการฝEกปฏิบัติ 
กรณีศึกษาในการจัดการแก2ปqญหาเรื่องร2องเรียนและคําตําหนิของลูกค2า 
   
3613106 พฤติกรรมลูกค�าและการให�บริการลูกค�าอย:างประทับใจ 3(3-0-6) 
 Customer Behavior and Impressive Service  

พฤติกรรมการบริโภคของลูกค2าในตลาด ปqจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือ       
ของลูกค2า กระบวนการการตัดสินใจซ้ือกระบวนการยอมรับสินค2าใหม�ของลูกค2า รวมท้ังเข2าใจ       
ความต2องการของลูกค2าและการให2บริการลูกค2าอย�างเหนือความคาดหมาย 
   
3613107 การส่ือสารอย:างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
 Effective Communication  

หลักการ ความหมาย และความสํา คัญของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ            
ในการสื่อสารและสามารถใช2เทคนิคต�าง ๆ ในการสื่อสารในโอกาสต�าง ๆ ได2อย�างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
   
3613201 การบริหารสินค�าสําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Merchandising Management for Retail Business  

ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการจัดการผลิตภัณฑ> การกําหนดส�วนผสมผลิตภัณฑ> 
ประเภท ชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ>ใน ร2านค2าปลีก การจัดสรรพ้ืนท่ี และการจัดแสดง
สินค2า ให2แก�สินค2าแต�และรายการ อย�างมีประสิทธิภาพโดยคํานึกถึงความเหมาะสมท้ังในด2านการขาย
และการสร2างกําไร โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกต�างของร2านค2าปลีกประเภทต�างๆ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Information and Communication 

Technologies 
 

แนวคิดและเครื่องมือท่ีจําเป@นต�อการใช2ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการค2าปลีก   
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันในการค2าปลีก เน2นการพัฒนากลยุทธ> การบริหาร 
และการปฏิบัติการ โดยการใช2เทคโนโลยีการสื่อสาร ได2แก� การค2าอิเล็กทรอนิกส> การใช2อินเทอร>เน็ท
เพ่ือการค2าปลีก แนวความคิดเก่ียวกับ B-to-B, B-to-C, B-to-E การจัดการโซ�อุปทานบนอินเทอร>เน็ท 
การวิเคราะห>เวบไซต>และจริยธรรมในการใช2เทคโนโลยีทางการค2าปลีก รวมท้ังการทําการตลาด      
ผ�านโทรศัพท>มือถือ และแนวคิดสมัยใหม�เก่ียวกับเทคโนโลยีค2าปลีก 
   
3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Case Studies  

กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจค2าปลีกประเภทต�างๆ วิเคราะห>ปqญหาและ แนวทางแก2ไข
ปqญหา อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแก2ปqญหาแบบอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณาปqจจัยภายใน 
และภายนอก มาประยุกต>ใช2ในการแก2ปqญหาและพัฒนาธุรกิจค2าปลีกโดยอ2างอิงจากกรณีศึกษา 
   
3613204 การออกแบบและการเลือกทําเลท่ีตั้งร�านค�า 3(3-0-6) 
 Store Location and Design  

ปqจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการเลือกทําเลท่ีต้ัง ท้ังปqจจัยภายนอก และปqจจัยภายใน
รวมถึงปqจจัยจากทําเลท่ีต้ังร2านค2าท่ีมีผลกระทบต�อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล2อมของทําเลท่ีตั้งร2านค2า และการแก2ไขปqญหาท่ีเก่ียวกับทําเลท่ีตั้ง 
   
3613205 การจัดการลูกค�าสัมพันธ(ในธรุกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Customer Relationship 

Management 
 

ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน>ของการจัดการลูกค2าสัมพันธ>ท่ีมีต�อองค>กร 
รูปแบบ การนํามาประยุกต>ใช2ให2สอดคล2องกับการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ>ขององค>กร การออกแบบ           
การนําสนเทศเข2ามาประยุกต>ใช2 การตอบสนองตรงกับความต2องการของลูกค2า ผลกระทบภายหลัง   
การนําการจัดการลูกค2าสัมพันธ>มาใช2 แนวโน2มของการจัดการลูกค2าสัมพันธ> และแนวโน2มในอนาคต 
รวมท้ังการนําเทคโนโลยี อินเทอร>เน็ทและการหาโอกาสทางการตลาดโดยใช2เทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3613206 การส:งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Promotion Mix for Retail Business  

ความหมาย ความสําคัญเก่ียวกับการส�งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
รวมถึงการจัดส�วนประสมการตลาด กระบวนการสื่อสาร องค>ประกอบของการสื่อสาร วิธีการส�งเสริม
การตลาด การเลือกตลาดเปnาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค> การส�งเสริมการตลาด การกําหนด
งบประมาณ การเลือกใช2เครื่องมือในการ สื่อสารการตลาดท่ีให2ประสิทธิภาพสูง กฎหมาย             
และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข2องกับการส�งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
   
3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษย(สําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Human Resources Management  

ความเป@นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย>ขอบข�ายหน2าท่ี    
ความรับผิดชอบ และข้ันตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย>สําหรับธุรกิจค2าปลีก การวิเคราะห>             
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝEกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปqจจัย    
ท่ีเก่ียวข2องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย> ตามธุรกิจค2าปลีกประเภทต�างๆ 
   
3613208 การบริหารต�นทุนร�านค�า 3(3-0-6) 
 Store Cost Management  

ต2นทุนท่ีจําเป@นต�อการดําเนินธุรกิจค2าปลีกต�างๆ เช�น ค�าแรง ค�าสาธารณูปโภค 
ต2นทุนของสินค2า รวมไปถึงการคํานวณต2นทุนท้ังหมด และการคํานวณจุดคุ2มทุน ซ่ึงจะจําเป@น         
ต�อการดําเนินธุรกิจ 
   
3613209 การบริหารหมวดหมู:ผลิตภัณฑ( 3(3-0-6) 
 Category Management  

แนวคิดของการบริหารหมวดหมู�ผลิตภัณฑ>  การจัดประเภทหมวดหมู�ผลิตภัณฑ>  
การแบ�งส�วนตลาด กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ> กลยุทธ>การจัดแบ�ง การจัดซ้ือสินค2า การตัดสินใจ
เก่ียวกับปริมาณการสั่งซ้ือสินค2า  ประเภทของผู2ปnอนปqจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดการสินค2า
คงคลัง  การจัดสรรพ้ืนท่ี  การบริหารพ้ืนท่ี  การพัฒนาความสัมพันธ>ระหว�างผู2ค2าปลีกและผู2ปnอนปqจจัย
การผลิต ตัวแบบการตอบสนองลูกค2าอย�างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
หมวดหมู�ผลิตภัณฑ> การประเมินผลการบริหารหมวดหมู�ผลิตภัณฑ>ในร2านค2าปลีก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3613211 การสร�างความเช่ือม่ันในทีมงาน       3(3-0-6) 
 Building Trustworthy Teamwork 

หลักการเสริมสร2างทัศนคติในการทํางานท่ีมีแนวคิดว�าทุกคนมีความต้ังใจท่ีดีและ   
พร2อมท่ีจะนําความสามารถท่ีโดดเด�นของตนเองมาใช2ในการทํางานอย�างเต็มความสามารถ การสร2าง
ความไว2วางใจในทีม การสร2างความเชื่อม่ันให2กับทีม และการสอนงานให2กับทีม (Coaching) รวมท้ัง  
การมอบอํานาจการตัดสินใจให2กับทีม (Empowerment) 
   
3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6) 
 Seminar in Retail Business Management  

อภิปรายการกําหนดนโยบายของธุรกิจค2าปลีก กลยุทธ>ในการดําเนินงาน         
ขององค>การ โดยการวิเคราะห>สภาพแวดล2อมต�างๆ ท้ังสภาพแวดล2อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการดําเนินงานขององค>การประเภทต�างๆ เพ่ือใช2ใน        
การวิเคราะห>ถึงปqญหาและแนวทางในการดําเนินกลยุทธ>โดยใช2กรณีศึกษาและวิเคราะห>จากบทความ
ทางวิชาการ 
   
3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค�าปลีก 1(45) 
 Preparation for Co-operative Education in Retail 

Business Management 
 

    จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมของผู2เรียนในการรับรู2ลักษณะอาชีพและโอกาสของ   
การประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให2มีความรู2 ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ           
และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิขาชีพ นักศึกษาต2องเตรียมความพร2อมก�อนออกไปฝEกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการท่ีให2ความร�วมมือโครงการสหกิจศึกษา โดยได2รับคําแนะนําจากอาจารย>และ
ผู2เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพ่ือให2มีความรู2ความเข2าใจในเรื่องท่ีเก่ียวข2องกับการทํางานจริง       
เพ่ือให2นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได2อย�างมีประสิทธิภาพและเป@นท่ีน�าพอใจ 
   
3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ

ค�าปลีก 
   1(45) 

 Preparation for Professional in Retail Business 
Management Project Practices 

 

เตรียมดําเนินโครงงานท่ีนักศึกษาเป@นผู2เสนอหรืออาจารย>ท่ีปรึกษาโครงงาน    
เป@นผู2กําหนดหัวข2อให2หัวข2อท่ีเสนอต2องเป@นเรื่องท่ีน�าสนใจในปqจจุบันสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ      
ค2าปลีก 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค�าปลีก      6(640) 
 Co-operative Education in Retail Business 

Management 
 

การปฏิบัติง านจริง ในสถานประกอบการ ที่ร�วมมือกับ โครงงานสหกิจ
ศ ึก ษ า เ ส ม ือ น เ ป @น พ น ัก ง า น เ ต ็ม เ ว ล า  โ ด ย นํา ค ว า ม รู 2 ที ่ ไ ด 2ศ ึก ษ า ม า ป ร ะ ย ุก ต >ใ ช 2 ใ น          
การปฏิบัติงานด2านธุรกิจค2าปลีก 
   
3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค�าปลีก     6(640) 
 Professional in Retail Business Management 

Project Practices 
 

การศึกษาค2นคว2าข2อมูลเ พ่ือจัดทําเป@นโครงงานพิเศษต�างๆ ท่ี เ ก่ียวข2อง             
กับการดําเนินธุรกิจ โดยจัดให2มีการนําเสนอและอภิปรายในโครงงานท่ีน�าสนใจ โดยความเห็นชอบ     
ของคณาจารย>ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 
   
3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส(และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
  Principle of Logistics and Supply Chain Management 

ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส>และซัพพลายเชนต�อองค>กรและระบบเศรษฐกิจ      
การดําเนินงานด2าน โลจิสติกส>และซัพพลายเชน อาทิเช�น การจัดหาและจัดซ้ือ การจัดการสินค2าคงคลัง 
การผลิต การขนส�งการจัดการวัสดุ การคลังสินค2า การกระจายสินค2า การค2าระหว�างประเทศ กฎหมาย
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
   
5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 
 Food Plant Sanitation  

แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ>วิธีการท่ีดี (Good Manufacturing 
Practice ; GMP) หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีต้ัง       
และอาคาร การผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ>การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตให2ถูก  
หลักสุขาภิบาล หลักการทําความสะอาด การควบคุมคุณภาพน้ําท่ีใช2ในโรงงาน การจัดการของเสีย   
ในโรงงานและสิ่งแวดล2อม การบํารุงรักษา เครื่องจักร สุขอนามัยของบุคลากรในโรงงาน การควบคุม
หนู แมลงและจุลินทรีย> การจัดเก็บและการควบคุมการขนส�งตลอดห�วงโซ�อาหาร 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน:งและคุณวุฒิของอาจารย(  
3.2.1 อาจารย(ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปFท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห() 

2556 2557 2558 2559 
1. ร2อยตรีสมชาย 

ประกิตเจริญสุข 
อาจารย>  บธ.ม.  

 (การจัดการ) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธิราช 

2547 
 

2529 

12 12 12 12 

2. นางศรินธร  
ไชยรัตน> 

อาจารย>  บธ.ม. 
 (การบริหารธุรกิจ) 
 บธ.บ. 
 (การตลาด) 

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2544 
 

2540 

12 12 12 12 

3. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย>  บธ.ม. 
 (การตลาด) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2548 
 

2546 

12 12 12 12 

4. นางธนัย>นชิา 
วิโรจน>รุจน> 

อาจารย>  บธ.ม.  
 (การตลาด) 
 นศ.บ. 
 (การประชาสัมพันธ>) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลยั 
เซนต>จอห>น 

2542 
 

2537 

12 12 12 12 

5. นางสาวจฑุามาศ 
ทองมูล 

อาจารย>  พบ.ม. 
 (เทคโนโลยีการ
บริหาร) 
 ศศ.บ.  
 (ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

2540 
 
 

2536 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย(ประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห()

2556 2557 2558 2559 
1. นายเจษฎา 

ความคุ2นเคย  
ผู2ช�วย
ศาสตรา 
จารย>  

Ph.D. 
(Management) 
 
 
บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
ศษ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 

Adamson 
University, 
Manila, 
Philippines. 
มหาวิทยาลยั
พายัพ 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม� 

12  12  12  12  

2. ร2อยตรีสมชาย 
ประกิตเจริญสุข 

อาจารย>  บธ.ม.  
 (การจัดการ) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยั
สุโขทัย           
ธรรมาธิราช 

12 12 12 12 

3. นางศรินธร  
ไชยรัตน> 

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

มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

12 12 12 12 

4. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย>  บธ.ม. 
 (การตลาด) 
 บธ.บ. 
 (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

12 12 12 12 

5. นางธนัย>นชิา 
วิโรจน>รุจน> 

อาจารย>  บธ.ม.  
 (การตลาด) 
 นศ.บ. 
 (การประชาสัมพนัธ>) 

มหาวิทยาลยั    
ศรีปทุม 
มหาวิทยาลยั 
เซนต>จอห>น 

12 12 12 12 

6. นางสาวจุฑามาศ 
ทองมูล 

อาจารย>  พบ.ม. 
 (เทคโนโลยีการ
บริหาร) 
 ศศ.บ.  
 (ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร) 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

12 12 12 12 
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ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห()

2556 2557 2558 2559 
7. นางสาวชลียา 

ยางงาม  
อาจารย>  MIT. (Web 

Engineering and 
Design) 
 
 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร>) 

University of 
Western 
Sydney,  
New South 
Wales, 
Australia.   
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏจันทร
เกษม  

12  12  12  12  

8. นางสาวทรัสต ี
สงวนนาม  

อาจารย>  บธ.ม.  
(การเงินและการ
ธนาคาร)  
บธ.บ.  
(การเงินและการ
ธนาคาร)  

มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม  
 
มหาวิทยาลยั  
ศรีปทุม  

12  12  12  12  

9. นางสาวธนัยธร 
ติณภพ  

อาจารย>  บธ.ม. 
(การจัดการทั่วไป)  
 
ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี
มหานคร  
สถาบนัราชภัฏ
จันทรเกษม  

12  12  12  12  

10. นายธิตนิันธุ> 
ชาญโกศล  

อาจารย>  MIB. (Master of 
International 
Business) 
 
 
บธ.บ. (การบัญชี) 

University of 
Wollongong,  
New South 
Wales, 
Australia.  
มหาวิทยาลยัรังสิต  

12  12  12  12  

11. นายนฤพันธ> 
อาชาไกรสร  

อาจารย>  บธ.ม. (การตลาด) 
 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร>
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร>  

12  12  12  12  

12. นางสาวมนสชิา 
อนุกูล  

อาจารย>  บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
 
บธ.บ.(บริหาร
การเงิน) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี 
มหานคร  
มหาวิทยาลยั
หอการค2าไทย  
 

12  12  12  12  
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ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห()

2556 2557 2558 2559 
13. นางสาววรุณ ี

เชาวน>สุขุม  
รอง
ศาสตรา 
จารย  

ศ.ม. (พัฒนาการ
เศรษฐกิจ) 
ศศ.บ. 
(เศรษฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร>  

12  12  12  12  

14. นางสาววรีรัตน> 
สัมพัทธ>พงศ>  

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

มหาวิทยาลยั
หอการค2าไทย 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

12  12  12  12  

15. นายวิกรานต>  
เผือกมงคล 

ผู2ช�วย
ศาสตรา
จารย> 

บธ.ม. (การเงินการ
ธนาคาร) 
บช.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม  
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

12  12  12  12  

16. นายศิริพงษ>  
ฐานม่ัน 

อาจารย> บธ.ม. 
(การจัดการทั่วไป) 
กศ.บ. 
(คณิตศาสตร>) 

มหาวิทยาลยั
พายัพ 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

12  12  12  12  

17. นางศิริวรรณ  
คําดี 

อาจารย> บธ.ม.  
(การจัดองค>การ) 
บช.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย> 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย> 

12  12  12  12  

18. นางศรีสรรค>  
ศรีพยาต 

ผู2ช�วย
ศาสตรา
จารย> 

บธ.บ.  
(การจัดการทั่วไป) 
 
ค.บ. 
(บรรณารักษ>
ศาสตร>) 

มหาวิทยาลยั 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยา- 
ลงกรณ> ในพระ-
บรมราชูปถัมภ> 

12  12  12  12  

19. นายศุภมล  
คงทน 

อาจารย> วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 
อส.บ. (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส>
คอมพิวเตอร>) 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล2าพระ
นครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล2า 
พระนครเหนือ 
 
 
 
 

12  12  12  12  
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ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห()

2556 2557 2558 2559 
20. นางสาว 

อัจฉราวรรณ  
สุขเกิด 

อาจารย> ศ.ม.  
(หลักเศรษฐศาสตร>) 
ศ.บ.  
(หลักเศรษฐศาสตร>
พัฒนา) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
 
มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

12  12  12  12  

21. นางสาวอาภา  
ไสยสมบัต ิ

ผู2ช�วย
ศาสตรา
จารย> 

ศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร>) 
วท.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยั
หอการค2าไทย 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร> 

12  12  12  12  

22. นางสาวอุบล  
ไม2พุ�ม 

อาจารย> บธ.ม. (การเงิน  
การธนาคาร) 
บธ.บ. (การเงิน  
การธนาคาร) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

12  12  12  12  
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3.2.3 อาจารย(พิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหน:ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห() 

2556 2557 2558 2559 
1. นายกรณีย> บุตรมีบุญ อาจารย> บธ.ม. 

(การจัดการท่ัวไป) 
บธ.บ. 
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

6 6 6 6 

2. นายเกษม ศิวกุล อาจารย> M.B.A. 
(Management) 
 
B.S.  
(Accounting) 

University of West 
Los Angelles, Los 
Angelles, USA. 
University of West 
Los Angelles, Los 
Angelles, USA. 

7 7 7 7 

3. นางสาวดวงรัตน>  
ภัทรธัญญา 

อาจารย> รศ.ม. 
(การบริหาร
จัดการสาธารณะ) 
บธ.ม. 
(การบัญชีเพ่ือการ
ควบคุม) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร>  
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร>  
 

6 6 6 6 

4. นางสาวสุพิรียา  
มหาวงศ> 

อาจารย> ศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร>
การคลัง) 
ศ.บ. 
(เศรษฐศาสตร> 
ปรัญญา) 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
  
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 

6 6 6 6 

5. นายอํานวย  
ม�วงใหม� 

อาจารย> บธ.ม. 
(การบริหาร
การเงิน) 
บช.บ. 
(การบัญชี) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร>  
 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
มหานคร 

6 6 6 6 
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4. องค(ประกอบเก่ียวกับประสบการณ(ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝRกประสบการณ(วิชาชีพ) 
  การจัดให2นักศึกษาไปฝEกปฏิ บั ติงานในหน�วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป@นเวลา                 
1 ภาคการศึกษา ภายใต2การนิเทศของอาจารย>ประจําหลักสูตร โดยเน2นการปฏิบัติงานในหน2าท่ีตามท่ี
สถานประกอบการกําหนด 

2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู�ของประสบการณ(ภาคสนาม 
4.1.1 จากการสอบข2อมูลจากผู2ใช2บัณฑิต ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีประสบการณ>

กาทํางานก�อนเข2าสู�อาชีพ ดังนั้นจึงได2กําหนดรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ    
ค2าปลีก หรือรายวิชาการเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก และ/หรือ    
สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก และรายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ
ค2าปลีกในหลักสูตร ซ่ึงจะจัดอยู�ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝEกประสบการณ>วิชาชีพ 
รวมจํานวน 7 หน�วยกิต แต�หากนักศึกษามีความจําเป@นไม�สามารถไปฝEกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก ก็จะอนุโลมให2เรียนรายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ
ธุรกิจค2าปลีก ซ่ึงเน2นการศึกษาและนําผลจากการดําเนินโครงการไปปฏิบัติได2จริงแทนได2 

4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ>ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ>ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู2 ความเข2าใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 
2) มีความสามารถบูรณาการความรู2ท่ีได2เรียนมาเพ่ือนําไปแก2ปqญหาทางการจัดการ

ธุรกิจค2าปลีกได2อย�างเหมาะสม 
3) มีความสามารถประยุกต>ใช2ความรู2ด2านโลจิสติกส>และซัพพลายเชนในปฏิบัติงานได2

มีมนุษย>สัมพันธ>และสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข2าใจวัฒนธรรมขององค>กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให2เข2ากับสถานประกอบการได2 
5) มีความกล2าในการแสดงออก และนําความคิดสร2างสรรค>ไปใช2ประโยชน>ในงานได2 
6) มีทักษะการสื่อสารด2านการพูด เขียน คิดวิเคราะห>ประมวลผล 

2.2 ช:วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของป=การศึกษาท่ี 4   

2.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

การทํางานโครงการหรือการวิจัยต2องสามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานและงานวิจัยไปใช2ใน 
การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจค2าปลีกได2จริง โดยมีจํานวนผู2ร�วมโครงการ 2-4 คนและมีรายงาน    
ท่ีต2องนําส�งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย�างเคร�งครัด 
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5.1 คําอธิบายโดยย:อ 
 โครงงานหรืองานวิจัยต2องเป@นหัวข2อ ท่ี เ ก่ียวข2องกับการจัดการธุร กิจค2าปลีกและ               

การประยุกต>ใช2หลักการ ความรู2ทางด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกในการวิเคราะห> ออกแบบ แก2ไข   
และพัฒนาระบบการดําเนินงานของทุกองค>กรได2อย�างมีประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถ   
ทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู� 
5.2.1 การประยุกต>ใช2หลักการทฤษฎี  
5.2.2 สามารถนําผลการจากจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใช2ในการปฏิบัติงานจริงหรือ 

สามารถเป@นต2นแบบในการพัฒนาต�อได2 
5.2.3 สามารถทํางานเป@นทีม สามารถปรับตัวทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
5.2.4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห> การสื่อสารด2วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
5.3 ช:วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 ของป=การศึกษาท่ี 4 
5.4 จํานวนหน:วยกิต 

7 หน�วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย>ผู2สอนท่ีมีความรู2ความสามารถและมี 

ประสบการณ>การทํางานในด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกมาให2ความรู2และถ�ายทอดประสบการณ>การ
ปฏิบัติงานต�างๆในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2วิธีการ และลักษณะการทํางานจริงใน
ด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกเพ่ือนําไปเป@นข2อมูลในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.5.2 กําหนดชั่วโมงการให2คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให2คําปรึกษา ให2ข2อมูลข�าวสาร 
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต> และปรับปรุงให2ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย�างโครงงานให2ศึกษา 

5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกและสาขาอ่ืนๆ ไว2เพ่ือ 
ศึกษาค2นคว2า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก2าวหน2าในการทํางานโครงงานหรืองานวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให2
คําปรึกษาโดยอาจารย>ท่ีปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีได2กําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม
ระยะเวลานําเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล�าวนั้นต2องสามารถนําไปใช2ในการ
ทํางานหรือนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานการจัดการธุรกิจค2าปลีกได2จริง และการจัดสอบการนําเสนอ
ท่ีมีอาจารย>สอบไม�ต่ํากว�า 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ(การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ(หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง 

ต�อ เวลาและทําหน2า ท่ี เป@นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เสียสละ และซ่ือสัตย>สุจริต 

ส�งเสริมความรู2ให2นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ต�อวิชาชีพและสังคม โดยสอดแทรกเข2าไปใน
เนื้อหาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และสอดแทรก
ความรู2เรื่อง Green logistics และ CSR  เข2าไป
ในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 

2. สามารถนําหลักการจัดการธุรกิจ 
ค2าปลีกมาอธิบายสิ่งต�างๆ ท่ีอยู�รอบตัวได2 
เพ่ือการประยุกต>ใช2หลักการจัดการธุรกิจ
ค2 า ป ลี ก ใ น ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ดําเนินงานได2ในทุกองค>กร 

จัดกิจกรรมการเรียนรู2เพ่ือเสริมสร2างความเข2าใจ
และสามารถประยุกต>ใช2องค>ความรู2เพ่ือการพัฒนา
ในรายวิชาหลักการจัดการธุรกิจค2าปลีกซ่ึงเป@น
รายวิชาพ้ืนฐานความรู2 เรื่องการจัดการธุรกิจ     
ค2าปลีก เช�น การเขียนบทความเก่ียวกับการ
จัดการธุรกิจค2าปลีกในชีวิตประจําวันการเขียนบท
ละครสั้นเพ่ืออธิบายการดําเนินงานในการจัดการ
ธุรกิจค2าปลีกระบุหัวข2อในการทํารายงานหรือ
การบ2านเ ก่ียวกับการจัดการธุรกิจค2าปลีกใน
องค>กรต�างๆ เป@นต2น 

3. มีความรู2ทันสมัยใฝmรู2และมีความ 
สามารถพัฒนาความรู2 เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปBดสอนต2องต�อยอดความรู2พ้ืนฐาน
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร>
มีโจทย>ปqญหาท่ีท2าทายให2นักศึกษาค2นคว2าหา
ความรู2ในการพัฒนาศักยภาพ 

4. คิดวิเคราะห>และเลือกวิธีการแก2 
ปqญหาได2อย�างเป@นระบบและเหมาะสม 

มีการนํากรณีศึกษา หรือตัวอย�างของปqญหาธุรกิจ
ให2นักศึกษาได2ทําการวิเคราะห>หาทางเลือกและ
วิธีการแก2ไขปqญหานั้นๆ 

5. ด2านภาวะผู2นํา มีทักษะการ 
บริหารจัดการมีความรับผิดชอบตลอดจน
มีวินัยในตนเองและสามารถอยู�ร�วมกัน
เป@นหมู�คณะได2 

ทุกรายวิชาต2องมีโจทย>ปqญหา แบบฝEกหัด หรือ
โ ค ร ง ง า น ใ ห2 นั ก ศึ ก ษ า ไ ด2 ฝE ก คิ ด ฝE ก ป ฏิ บั ติ           
ฝEกแก2ปqญหา แทนการท�องจํา 

6. รู2จักแสวงหาความรู2ด2วยตนเอง 
และสามารถติดต�อสื่อสารกับผู2อ่ืนได2เป@น
อย�างดี 

กําหนดให2มีรายวิชาซ่ึงต2องทํางานเป@นกลุ�มและ   
มีหัวหน2ากลุ�มในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอ   
รายงานเพ่ือเป@นการฝEกให2นักศึกษาได2สร2างภาวะ
ผู2นําและการมีส�วนรวมของการเป@นสมาชิกกลุ�มท่ีดี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต:ละด�าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
 หนึ่งในกิจกรรมหลักในการจัดการธุรกิจค2าปลีกคือการขนส�งไม�ว�าจะเป@นการขนส�งทางบก 
ทางเรือ ทางอากาศ ทางท�อ การขนส�งทุกรูปเก่ียวข2องกับสังคม กฎหมาย/กฎระเบียบ การใช2พ้ืนท่ี
สาธารณะ พลังงาน สินค2าและบริการท่ีเชื่อมโยงกันท่ัวโลกส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต2องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให2สามารถดําเนินชีวิต
และทํางานร�วมกับผู2อ่ืนในสังคมอย�างราบรื่นและเป@นประโยชน>ต�อส�วนรวมอาจารย>ท่ีสอนในแต�ละวิชา
ต2องพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมไปพร2อมกับองค>ความรู2ต�างๆ ท่ีศึกษา ดังนี้ 

1) มีระเบียบวินัย ตรงต�อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงท้ังต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
2) แสดงความซ่ือสัตย>สุจริตอย�างสมํ่าเสมอ 
3) ปฏิบัติหน2าท่ีด2วยคุณธรรมและจริยธรรม 
4) เคารพสิทธิของผู2อ่ืน 
5) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ>ขององค>กรและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ(การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝqงให2นักศึกษามีระเบียบวินัย สนับสนุนและเสริมสร2างวัฒนธรรมองค>กร       

โดยกําหนดการเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลาตลอดจนการแต�งกายท่ีเป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต2องมีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคมโดยในการทํางานกลุ�มนั้นต2องฝEกให2รู2หน2าท่ีของ 
การเป@นผู2นํากลุ�มและการเป@นสมาชิกกลุ�มมีความซ่ือสัตย>โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกการบ2านของผู2อ่ืน เป@นต2น นอกจากนี้อาจารย>ผู2สอนทุกคนต2องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยกย�องนักศึกษา
ท่ีทําดีทําประโยชน>แก�ส�วนร�วม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ(การประเมินผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข2าชั้นเรียน การส�งงานตาม 
2) กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 
3) ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรม 
4) ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ 
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

2.2 ความรู� 
2.2.1 การเรียนรู�ด�านความรู� 

1) มีความรู2ความเข2าใจ และวิเคราะห>หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด2านการจัดการธุรกิจ
ค2าปลีก 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห>ปqญหา นําเสนอแนวทางแก2ไขเพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการธุรกิจค2าปลีกได2 

3) มีความสามารถนําความรู2ท่ีได2รับไปประยุกต>ในกิจกรรมด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีก
ได2 
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4) มีความเข2าใจและวิเคราะห>หลักการของศาสตร>อ่ืนท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจ
ค2าปลีก เช�น หลักเศรษฐศาสตร> หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป@นต2น สามารถนํามาประยุกต>หรือ
เป@นพ้ืนฐานของการจัดการธุรกิจค2าปลีก 

5) สามารถนําหลักการจัดการธุรกิจค2าปลีกไปประยุกต>ใช2ในการดําเนินงานด2านอ่ืนได2 
และปรับใช2ในการดําเนินชีวิตได2อย�างดี 

2.2.2 กลยุทธ(การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านความรู� 
 ใช2รูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู2โดย
เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ และเน2นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต>ใช2ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อม
จริงโดยทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการและเทคโนโลยี ท้ังนี้ให2เป@นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ>จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ>ตรงมาเป@นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน 
ฝEกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ(การประเมินผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด2านต�างๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน/โครงงาน/งานวิจัยท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปMญญา 
2.3.1 การเรียนรู�ด�านทักษะทางปMญญา 

1) มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี 
2) มีความสามารถแก2ปqญหาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีกได2โดยนําหลักการต�างๆ     

มาอ2างอิงได2อย�างเหมาะสม ออกแบบโครงสร2างกําหนดวิธีการปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค>ประกอบต�างๆของระบบการจัดการธุรกิจค2าปลีกได2 

3) มีการวิเคราะห>กิจกรรมการดําเนินงานและสถานการณ>ต�างๆโดยใช2หลักการท่ีได2
เรียนมาตลอดจนสามารถนําความรู2ไปประยุกต>ใช2ในการพัฒนาระบบการดําเนินงานในองค>การอ่ืนๆ 
ได2 

4) มีทักษะ และการใช2เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก2ไขปqญหา 
5) มีการติดตามความก2าวหน2าและวิวัฒนาการด2านระบบการจัดการธุรกิจค2าปลีก

รวมท้ังพัฒนาองค>ความรู2ตลอดเวลา 
2.3.2 กลยุทธ(การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะทางปMญญา 

1) การจัดการสอนแบบยึดผู2เรียนเป@นสําคัญ และด2วยการแก2ปqญหาจากสถานการณ>
จําลอง/กรณีศึกษาเพ่ือฝEกกระบวนการคิดอย�างสร2างสรรค>ต้ังแต�เริ่มเข2าศึกษาโดยเริ่มต2นจากปqญหา   
ท่ีงานและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ต2องจัดให2เหมาะสมและสอดคล2องกับรายวิชา 
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2) การประยุกต>ใช2ทฤษฎีในการอธิบายสถานการณ>หรือสิ่งต�างๆ ท่ีอยู�รอบตัวเพ่ือ
เสริมสร2างความเข2าใจในเนื้อหาวิชา 

3) การจัดกิจกรรมหรือการอภิปรายกลุ�มให2นักศึกษาได2มีส�วนร�วมในการคิดวิเคราะห>
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4) การจัดเวทีสัมมนาวิชาการ/เรียนเชิญผู2มีประสบการณ>จริงด2านการจัดการธุรกิจ   
ค2าปลีกมาถ�ายทอดประสบการณ>การทํางานให2นักศึกษาได2เรียนรู2รูปแบบการทํางานจริง 

5) การฝEกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป@นการเรียนรู2วิธีการแก2ปqญหา       
ในสถานการณ>จริง 

2.3.3 กลยุทธ(การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางปMญญา 
 ประเมินตามสภาพจิรงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช�น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ> เป@นต2น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ(ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ(ระหว:างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 การจัดการธุรกิจค2าปลีก คือ การประสานความร�วมมือระหว�างธุรกิจการค2าปลีกต้ังแต�
ต2นน้ําถึงปลายน้ํา  ดังนั้นในชีวิตการทํางานจริงนักศึกษาจึงต2องเก่ียวข2อง ติดต�อประสานงานและ
ทํางานร�วมกับองค>กรต�างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังในและต�างประเทศโดยสามารถเรียนรู2ในรายวิชา
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในธุรกิจค2าปลีก ตลอดจนอาจารย>ต2องสอดแทรกความรู2ด2านความสัมพันธ>
ระหว�างตัวบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาต�างๆเก่ียวกับ 

1) มีความสามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต�างประเทศอย�างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถการทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2เป@นอย�างดีท้ังในบทบาทของผู2นํา หรือใน
บทบาทของผู2ร�วมทีมทํางาน 

3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
4) มีความคิดริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ>ท้ังส�วนตัวและส�วนร�วมพร2อม

ท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
6) มีความสามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ>และวัฒนธรรมองค>กรท่ีไป 
7) ปฏิบัติงานได2เป@นอย�างดี 
8) มีมนุษย>สัมพันธ>ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค>การและกับบุคคลท่ัวไป 

2.4.2 กลยุทธ(การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ(ระหว:างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาให2นักศึกษาเรียนรู2แบบร�วมมือ ฝEกการทํางานเป@นกลุ�ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม การมีมนุษย>สัมพันธ> การเข2าใจใน
วัฒนธรรมองค>กรเข2าในรายวิชาต�างๆ 
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2.4.3 กลยุทธ(การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ(ระหว:างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ�มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�าง ๆ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 นักศึกษาต2องมีทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้ันตํ่าดังนี้ 

1) มีทักษะในการอธิบายตลอดจนการสื่อสารความหมายได2อย�างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรู2พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>และสถิติสามารถนําไปวิเคราะห>ในการบริการ

จัดการตลอดจนนําเสนอข2อมูลโดยใช2คณิตศาสตร>หรือสถิติได2 
3) มีความสามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน เลือกใช2

รูปแบบของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 
4) มีการใช2ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได2 
5) มีความสามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูลและนําเสนอ

รายงาน 
6) มีความสามารถใช2สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย�างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ(การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห( การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�างๆ ให2นักศึกษาได2วิเคราะห>สถานการณ>จําลอง
และสถานการณ>เสมือนจริง และนําเสนอการแก2ปqญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู2เทคนิคการประยุกต>หลักการ
จัดการธุรกิจค2าปลีกในหลากหลายสถานการณ> 

2.5.3 กลยุทธ(การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะในการคิดวิเคราะห( การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีการประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร>และสถิติท่ีเก่ียวข2อง 

2) มีการประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข2อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช2
เครื่องมือต�างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต�างๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู:รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู:รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู� 
3.ทักษะทาง

ปMญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ(ระหว:าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห( 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 

 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   ● ○ ●     ● ● ○   ● ●  ●      ●    ● ●   
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  ● ○ ●     ● ● ○   ● ●  ●      ●    ● ●   
 1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจค2าปลีก ● ○ ●   ●  ● ● ○   ● ●  ●      ●    ● ●   
 1552118 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค2าปลีกด2าน  

                   อาหาร 
● ○ ●   ●  ● ● ○   ● ●  ●      ●    ● ●   

 1572108 ภาษาจีนพื้นฐานสําหรับธุรกิจค2าปลีก ● ○ ●   ●  ● ● ○   ● ●  ●      ●    ● ●   
 2562302 กฎหมายธุรกิจ              ● ● ● ● ●   ● ○ ●   ●     ● ●         ●  
 2563304 กฎหมายทรัพย>สินทางปqญญา ○ ●  ● ●   ●  ●   ●     ● ●         ●  

 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ   ●  ●  ● ● ● ●  ●  ● ●     ●        ●    
 3521101 การบัญชี1 ● ● ●   ● ● ○   ● ●        ●     ●     
 3521102 การบัญชี2    ● ● ●   ● ● ○   ● ●        ●     ●     
 3531101 การเงินธุรกิจ    ● ● ●   ● ● ○   ● ●        ●     ●     
 3541101 หลักการตลาด    ●  ● ○ ○ ●  ●  ○ ●  ●     ○        ○    
 3541301 การขายส�งและการขายปลีก  ● ● ○ ○ ●  ●  ○ ●  ●     ○        ○    

 3542105 พฤติกรรมผู2บริโภค  ● ●  ○ ○ ● ● ○  ○ ● ●      ○  ●   ○   ○  ● ● 

 3542107 นโยบายผลิตภัณฑ>และราคา   ● ● ○ ○ ●  ●  ○ ●  ●     ○  ●      ○  ● ● 

 3542201 เทคนิคการขายและการบริการลูกค2า ●  ● ○ ○ ● ● ○  ○ ● ● ○     ○  ●   ○ ○  ●  ● ● 

 3542305 การบริหารการขาย   ●  ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ●  ○ ●    ○  ●   ○ ○  ●  ● ● 

 3542306 การตลาดทางตรง ●  ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ●  ○ ●    ○  ●   ○   ○  ● ● 

 3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ●  ● ○ ○ ●  ○ ● ○ ●  ○ ●    ○  ●   ○   ○  ● ● 

 3543103 กลยุทธ>การตลาด ●  ● ○ ○ ●  ●  ○ ●  ●     ○  ●   ○   ○  ● ● 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู:รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู� 
3.ทักษะทาง

ปMญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ(ระหว:าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห( 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 

3543307 การบริหารการจัดซื้อ ● ○ ●  ○ ●  ●   ● ● ●       ●        ● ● 

3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ●  ●  ○ ● ●    ●  ●       ●  ○ ○ ○    ● ● 

3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ● ○ ● ●  ●  ●   ●  ●       ●   ○     ● ● 

3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส> ● ●    ●  ●   ●   ●      ●        ● ● 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ>  ● ●   ●  ●  ○ ●  ●       ●        ● ● 

3564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ   ● ○ ●   ●  ● ● ○ ● ○ ● ○      ●   ○  ○   ● ● 

3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ  ●  ●   ●  ●   ●  ●       ●   ○     ● ● 

3593205 เศรษฐศาสตร>ธุรกิจ ●  ●   ●  ●   ●  ●       ●        ● ● 

3611101 ความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับธุรกิจค2าปลีก ●  ●  ● ●  ●   ●  ●       ●        ● ● 

3612102 การจัดการธุรกิจค2าปลีก ● ○ ●  ● ●  ● ○ ○ ●  ●       ●        ● ● 

3612103 การจัดการธุรกิจค2าปลีกระหว�างประเทศ      ● ○ ●   ●  ●  ○ ●  ●       ●       ○ ● ● 

3612105 การจัดการหน2าร2าน  ●  ●   ●  ●            ●        ● ● 

3612201 การบัญชีเพื่อการค2าปลีก   ● ● ●  ○ ● ● ●  ○ ● ●       ● ●     ●   ●  
3612202 การจัดแสดงสินค2าและการตกแต�งร2าน  ●  ●   ●  ●   ●  ●   ○ ○   ●        ● ● 

3612203 การจัดการความเสี่ยง ● ○ ●  ○ ●  ●   ●  ●       ●        ● ● 

3612204 การให2บริการและการสร2างความประทับใจแก�กค2า  ●  ● ○  ●  ●   ●  ●  ○     ●   ○ ○    ● ● 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู:รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู� 
3.ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ(
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห( 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 

3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน         ●  ●  ○  ○ ● ●  ● ● ●      ○  ● ● ● ●  ○    
3612206 การสร2างแบรนด> ●  ● ○ ○ ○  ● ●  ● ○  ● ○   ●   ● ●    ○   ● 
3613101 การวิเคราะห>เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจค2าปลีก ● ● ●   ●  ● ●  ●  ●     ●       ●   ○  
3613104 การทํางานเป@นทีมด2วยทัศนคติเชิงบวก               ●   ●  ●  ● ●  ●  ●     ● ○  ○  ● ●  ○    
3613105 การจัดการกับปqญหาและการบริหารจัดการงาน  
             ด2านบริการ  

●  ○ ●  ●  ● ●  ●  ●    ○ ●     ● ●  ○    

3613106 พฤติกรรมลูกค2าและการให2บริการลูกค2าอย�าง 
             ประทับใจ  

● ●  ○  ●  ●  ○ ●   ●    ● ●     ●  ●    

3613107 การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ             ● ●  ○  ●  ●  ○ ●   ● ● ●       ● ●  ●    
3613201 การบริหารสินค2าสําหรับธุรกิจค2าปลีก ●  ●   ●  ●   ●  ●    ●  ●   ●       ● 

3614302 สัมมนาการจัดการธุรกิจค2าปลีก ●  ●  ● ●  ● ○  ●  ●    ●  ●     ●     ● 

3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
               ธุรกิจค2าปลีก 

● ●   ○ ●  ●  ○ ●  ●       ●  ●      ○ ● 

3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค2าปลีก   ● ●    ● ○ ● ○ ○ ●  ●       ●  ●       ● 

3613204 การออกแบบและการเลือกทําเลที่ตั้งร2านค2า ● ●    ●  ●   ●  ●         ●       ● 

3613205 การจัดการลูกค2าสัมพันธ>ในธุรกิจค2าปลีก ● ●  ○  ●  ●   ●  ●   ●       ● ●     ● 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู:รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
●   ความรับผิดชอบหลัก   ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู� 
3.ทักษะทาง

ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ(
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห( 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 
3613206 การส�งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค2าปลีก ●  ●   ● ● ●   ●  ●     ●           ● 

3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษย>สําหรับธุรกิจค2าปลีก ●  ●   ● ● ●   ●  ●     ● ○    ○     ○ ● 

3613208 การบริหารต2นทุนร2านค2า                    ● ● ●   ● ● ●   ●  ●     ●   ●    ●   ○ ● 

3613209 การบริหารหมวดหมู�ผลติภัณฑ> ●  ●   ● ● ●   ●  ●     ●    ●   ●   ○ ● 

3613211 การสร2างความเชื่อมั่นในทีมงาน   ●  ●   ● ● ●   ●  ●    ○ ●    ● ○ ●  ○   ● 

3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 
               ธุรกิจค2าปลีก 

●  ●      ● ● ●    ●  ●    ●   ●     ● 

3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค2าปลีก ●  ●     ○ ● ● ●    ●  ●    ● ● ○ ●     ● 

3614803 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการ 

               จัดการธุรกิจค2าปลีก 

●    ●    ● ● ●    ●  ●    ●   ●     ● 

3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ 
                ธุรกิจค2าปลีก 

●    ●   ○ ● ● ●    ●  ●    ● ● ○ ●     ● 

3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส>และซัพพลายเชน   ●   ● ○ ●   ●  ○ ●    ○ ●      ●    ● 

5074302 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร   ●  ○ ● ○ ●   ● ○ ○ ●     ●  ○        ● 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ(ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ( ในการให�ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>         

ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ขณะนักศึกษายังไม:สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการวางแผนการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนักศึกษาให2เป@น

ส�วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะต2องทําความเข2าใจตรงกันท้ัง
มหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู2ประเมินภายนอกต2องสามารถตรวจสอบได2 

2.1.2 ให2นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได2โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2และรายงานผล 
2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝEกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงทาง     

สถานประกอบการเป@นผู2รายงานว�านักศึกษาปฏิบัติงานได2ตามมาตรฐานหรือไม� 
2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานท่ีได2รับมอบหมายว�าสอดคล2องกับความ

รับผิดชอบต�อผลการเรียนรู2หรือไม� 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 วางแผน การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของนักศึกษาการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได2ย2อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน�วยงานโดยองค>กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ>ได2งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต�ละรุ�นท่ีจบการศึกษาในด2าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต�อความรู2 ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน            
การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู2ประกอบการ โดยการขอเข2าสัมภาษณ> หรือ การส�งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข2าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต�างๆ เช�นป=ท่ี 1 ป=ท่ี 4 เป@นต2น 

2.2.3 การประเมินตําแหน�ง และหรือความก2าวหน2าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพร2อมและความรู2

จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมท้ังเปBดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให2ดียิ่งข้ึนด2วย 
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2.2.5 ความเห็นจากผู2ทรงวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป@นอาจารย>พิเศษต�อ
ความพร2อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการเรียนรู2 และการ
พัฒนาองค>ความรู2ของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป@นรูปธรรมได2 อาทิ (1) จํานวนโครงงานท่ีสามารถนําผลไป
ดําเนินงานได2 (2) จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ีนําผลการวิจัยไปปรับปรุงในการทํางาน (3) จํานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแต�สังคม (5) จํานวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค>กรท่ีทําประโยชน>ต�อสังคม 

 
3. เกณฑ(การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให2 เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี  ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย( 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย(ใหม: 
1.1 ดําเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป@นครูแก�อาจารย>ใหม�ให2มีความรู2และเข2าใจนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน ซ่ึงอาจารย>ใหม�ทุกคนต2องผ�านการอบรมภายใน   
1 ป=ท่ีได2รับการบรรจุและแต�งต้ัง 

1.2 ส�งเสริมและสนับสนุนให2อาจารย>มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>เพ่ือส�งเสริม
การสอนและการวิจัยอย�างต�อเนื่อง การสนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค>กรต�างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ> 

1.3 กําหนดให2มีการแนะนําอาจารย>พิเศษให2เข2าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค>ของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาท่ีจะสอน 

 
2.  การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก:คณาจารย( 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส�งเสริมและสนับสนุนให2อาจารย>มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมการสอนและการวิจัย

อย�างต�อเนื่อง สนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค>การต�างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศหรือการลาศึกษาเพ่ือพัฒนาองค>ความรู2 
ให2มีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2 อาจารย>อย�างน2อยร2อยละ 25 ของจํานวนอาจารย>ท้ังหมดต2องผ�านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการสอนแบบต�างๆ การสร2างแบบทดสอบต�างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู2ท่ีอิง
พัฒนาการของผู2เรียน การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช2และผลิตสื่อ 
การสอนโดยอย�างน2อยต2องอบรมป=ละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนการมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนท่ีเก่ียวข2องกับการพัฒนา

ความรู2และคุณธรรม 
2.2.2 ส�งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให2อาจารย>ทําผลงานทางวิชาการสายตรง

ในสาขาวิชา 
2.2.3 ส�งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาอาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน ตลอดจนให2แรงจูงใจแก�ผู2ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย�างประจักษ> 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 

1.1 จัดให2มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา เพ่ือกํากับทิศทางการดําเนินงานให2
สอดคล2องกับนโยบาย 

1.2 จัดให2มีอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทําหน2าท่ีดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการเรียน  
การสอนให2เป@นไปตามข2อกําหนดของหลักสูตร 

1.3 จัดให2มีอาจารย>ผู2ประสานงานรายวิชา ทําหน2าที่จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน
การสอนร�วมกับอาจารย>ผู2สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา       
ท่ีรับผิดชอบให2เป@นไปอย�างมีคุณภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรด�านการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําป= ท้ังงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได2เพ่ือจัดซ้ือตํารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ> และ วัสดุครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน   
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเอง         
ของนักศึกษาการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วย
ตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู:เดิม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี มีความพร2อม
ด2านห2องสมุดและแหล�งค2นคว2าทางวิชาการสําหรับการศึกษา ประกอบด2วยส�วนงานต�างๆ ดังนี้ 

2.2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) หนังสือตําราเอกสาร สําหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก 
   - ภาษาไทย    657  เล�ม 
   - ภาอังกฤษ    277 เล�ม 
 2) วารสารทางวิชาการ 
   - ภาษาไทย    60 ฉบับ 
   - ภาษาอังกฤษ    26 ฉบับ 
 3) หนังสือพิมพ>รายวัน/รายสัปดาห> 
   - ภาษาไทย    17 ฉบับ 
   - ภาษาอังกฤษ    2    ฉบับ 
 4) ฐานข2อมูลท่ีอยู�ในรูป CD-ROM เช�น DAO ABI และ ERIC  
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2.2.2 สถานท่ีและอุปกรณ(การสอน 
 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู:(ห�อง) 
1 ห2องเรียนปรับอากาศอาคารเรียน 2  15 
2 ห2องประชุม 1 
3 ห2องเรียนรู2ด2วยตนเอง 1 
4 ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร> 5 
5 เครื่องฉายภาพข2ามศีรษะ 20 
6 เครื่องคอมพิวเตอร> Note book 5 
7 เครื่อง LCD 5 
8 เครื่องฉายภาพทึบแสง 5 
9 เครื่องคอมพิวเตอร> 200 
10 เครื่องขยายเสียง 1 
11 เครื่องอัดสําเนา 3 
12 เครื่องถ�ายเอกสาร 3 
13 เครื่องรับโทรทัศน>สี 14 
14 เครื่องเล�นวีดีทัศน> 5 
15 เครื่องฉายภาพข2ามศีรษะ 20 
16 ระบบเครือข�ายอินเตอร>เน็ต 2 

 
2.2.3 ทรัพยากรบุคคล 

 คณะวางแผนการดําเนินการในการใช2บุคลากรร�วมกันในสาขาวิชาท่ีมีรายวิชาท่ี
เก่ียวเนื่องกัน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ>ท่ี
เก่ียวข2องเพ่ิมเติม เพ่ือบริการให2อาจารย>และนักศึกษาได2ค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอนใน
การประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชาจะมีส�วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป@น นอกจากนั้นอาจารย>พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข2อ
ก็มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให2หอสมุดกลางจัดซ้ือ เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต2องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช2ประกอบการสอนของอาจารย> เช�นเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร> คอมพิวเตอร> เครื่องถ�ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด> เป@นต2น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดสรรทรัพยากรให2เพียงพอต�อการเรียนการสอนเพ่ือส�งเสริมประสิทธิภาพในการเรียน      

การสอน ดังนี้ 
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เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู2ให2เพียงพอ โดยมี
ห2องเรียน ห2องปฏิบัติงานของ
บุคลากรพ้ืนท่ีในการให2
คําปรึกษาห2องสมุดคณะ/พ้ืนท่ี
ในการให2บริการหนังสือตํารา
เฉพาะท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชา 
มีเทคโนโลยีสื่อการสอนเรียนรู2
เพ่ือกระตุ2นการใฝmรู2 

1. จัดให2มีห2องประจําสาขา 
2. จัดให2ห2องสมุดคณะ/พ้ืนท่ีใน
การให2บริการหนังสือ วารสาร
เก่ียวกับสาขา  
3. จัดพ้ืนท่ีส�งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู2 เช�น บอร>ด
ประชาสัมพันธ> เว็บไซต> มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู2ทางวิชาการ
การให2คําปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนเรียนการสอน เช�น
คอมพิวเตอร> อินเตอร>เน็ตสื่อ  
ดิจิตอล 

1. มีให2มีห2องประจําสาขา 
2.มีให2ห2องสมุดคณะ/พ้ืนท่ีใน
การให2บริการหนังสือ วารสาร
เก่ียวกับสาขา 
3. มีพ้ืนท่ีส�งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู2 เช�น บอร>ด 
ประชาสัมพันธ> เว็บไซต> มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู2ทางวิชาการ
ให2คําปรึกษา 
4.มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนเรียนการสอน เช�น
คอมพิวเตอร> อินเตอร>เน็ต สื่อ 
ดิจิตอล 

 
3. การบริหารคณาจารย( 

3.1 การรับอาจารย(ใหม: 
 คัดเลือกอาจารย>ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย>ใหม�จะต2องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2อง 

3.2 การมีส:วนร:วมของคณาจารย(ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอน จะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเปnาหมายตามหลักสูตร 
และได2บัณฑิตเป@นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค> 

3.3 การแต:งตั้งคณาจารย(พิเศษ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีกเป@นสาขาวิชาใหม�ท่ีเน2นหนักในภาคอุตสาหกรรมการขนส�ง

และการผลิต ดังนั้นผู2ท่ีมีความรู2ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจึงเป@นผู2ท่ีอยู�ในภาคอุตสาหกรรม อาจารย>
พิเศษจึงมีความสําคัญมากสําหรับสาขาวิชานี้ เพราจะเป@นผู2ถ�ายทอดประสบการณ>ตรงจากการปฏิบัติ
มาให2กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว�าก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต2องมีการเชิญอาจารย>
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย�างน2อยวิชาละ 6 ชั่วโมง 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน:ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข2องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู2
ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีกหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข2อง 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู�เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตรและจําต2องสามารถบริการให2

อาจารย>สามารถใช2สื่อการสอนได2อย�างสะดวกซ่ึงจําเป@นต2องให2มีการฝEกอบรมการปฏิบัติงานในหน2าท่ี
รับผิดชอบ 
 
5. การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให�คําปรึกษาด�านวิชาการและอ่ืนๆ แก:นักศึกษา 
คณะมีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปqญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2 โดยอาจารย>ของคณะทุกคนจะต2องทํา
หน2าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษา และทุกคนต2องกําหนดชั่วโมงให2คําปรึกษาเพ่ือให2
นักศึกษาเข2าปรึกษาได2 นอกจากนี้ ต2องมีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให2คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก�นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ(ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร2องของ

ดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชาได2
ท้ังนี้ให2เป@นไปตามระเบียบข้ันตอนของทางมหาวิทยาลัย 
 
6. ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได2กําหนดยุทธศาสตร>ท่ี 5 ของ
แผนพัฒนายุทธศาสตร>การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจค2าปลีกของประเทศไทย(พ.ศ.2550-2554) 
เรื่อง การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร> โดยมีเปnาหมายให2บุคลากรมีความรู2
ความสามารถด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกท้ังในภาคการผลิตและในอุตสาหกรรมให2บริการการจัดการ
ธุรกิจค2าปลีกเพียงพอกับความต2องการ โดยตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณ คือ การพัฒนาบุคลการ
ด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีก ท้ังผู2บริหารระดับสูง ผู2บริหารและผู2ปฎิบัติการให2เพียงพอต�อการขยาย
ตัวอย�างรวดเร็วและต�อเนื่องของตลาดแรงงาน โดยให2มีภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) จํานวน 100,000 คน และในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลาง จํานวน 
285,000 คนภายในป= 2554 สําหรับการพัฒนากําลังคนในเชิงคุณภาพได2มุ�งเน2นไปท่ีการมีหลักสูตร
ด2านการจัดการธุรกิจค2าปลีกท่ีมีคุณภาพได2มาตรฐานระดับสากลโดยคณะจะดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผู2ใช2บริการบัณฑิตเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัยต�อไป 
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7. ตัวบ:งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปnาหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ>ดีต�อเนื่อง 2 ป=การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ>การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 
และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละป= 
 

ดัชนีบ:งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปFท่ี 
1 

ปFท่ี 
2 

ปFท่ี 
3 

ปFท่ี 
4 

ปFท่ี 
5 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล2องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ2ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ>ภาคสนาม (ถ2ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�ละ
ภาคการศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ>
ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2 
ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปBดสอนในแต�ละป=การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ>การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู2 จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ป=ท่ีแล2ว 

 X X X X 

8. อาจารย>ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย>ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย�างน2อยป=ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อป= 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดท2าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ย 
ไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ(การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช2ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร>ท่ีวางแผนไว2เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากผู2 เรียนโดยอาจารย>ผู2สอนจะต2องประเมินผู2 เรียนในทุกๆ หัวข2อว�ามี       
ความเข2าใจหรือไม� โดยอาจประเมินจากการทดสอบย�อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา        
การอภิปรายโต2ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข2อมูลจาก
ท่ีกล�าวข2างต2นแล2วก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต2นได2ว�า ผู2เรียนมีความเข2าใจหรือไม� หากวิธีการท่ีใช2
ไม�สามารถทําให2ผู2เรียนเข2าใจได2 ก็จะต2องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได2ว�าผู2เรียนมีความเข2าใจหรือไม�ในเนื้อหาท่ีได2สอนไป หากพบว�ามีปqญหา
ก็จะต2องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการในโอกาสต�อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย(ในการใช�แผนกลยุทธ(การสอน 
ให2นักศึกษาได2มีการประเมินผลการสอนของอาจารย>ในทุกด2าน ท้ังด2านทักษะกลยุทธ>การ

สอน การตรงต�อเวลา การชี้แจงเปnาหมาย วัตถุประสงค>รายวิชา ชี้แจงเกณฑ>การประเมินผลรายวิชา      
และการใช2สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนอยู�ชั้นป=ท่ี 4 และอาจต2องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป@นเวลา 4 เดือน ซ่ึงจะเป@นช�วงเวลาท่ีอาจารย>จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู2ของนักศึกษาว�า สามารถปฏิบัติงานได2หรือไม� มีความ
รับผิดชอบและยังด2อยในด2านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข2อมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต�ละรายวิชา 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป= ตามตัวบ�งชี้ในหมวดท่ี 7 ข2อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย�างน2อย 3 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข2อมูล จะทําให2ทราบปqญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต�ละ
รายวิชากรณีท่ีพบปqญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได2ทันทีซ่ึงก็จะ
เป@นการปรับปรุงย�อย ในการปรับปรุงย�อยนั้นควรทําได2ตลอดเวลาท่ีพบปqญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป= ท้ังนี้เพ่ือให2หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล2องกับความ
ต2องการของผู2ใช2 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 

ว:าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2551 
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ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
ว:าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
............................................. 

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป@นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 
จึงตราข2อบังคับ ไว2ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ 1 ข2อบังคับนี้เรียกว�า “ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข�อ 2  ข2อบังคับนี้ให2ใช2บังคับต้ังแต�ภาคเรียนท่ี 1 ป=การศึกษา 2551 เป@นต2นไป  
 ข�อ 3  ให2ยกเลิกข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข�อ 4  ในข2อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>
จังหวัดปทุมธานี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว�า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  “อธิการบดี” หมายความว�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี 
  “คณบดี” หมายความว�า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
  “คณะกรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�า นักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว�า นักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคปกติ” หมายความว�า การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว�า การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป@นสําคัญ 
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  “หน�วยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใช2แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได2รับแต�ละ
รายวิชา  
 ข�อ 5  ผู2ใดเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู�ก�อนท่ีข2อบังคับนี้ใช2บังคับ ให2ผู2นั้นเป@น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข2อบังคับนี้ต�อไป 
 ข�อ 6  บรรดากฎ ระเบียบ  ข2อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2ว
ในข2อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับข2อบังคับนี้ ให2ใช2ข2อบังคับนี้แทน   
 ข�อ 7  ให2อธิการบดีรักษาการให2เป@นไปตามข2อบังคับนี้ และให2มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข2อบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ี มีปqญหาเก่ียวกับการปฏิ บั ติตามข2อบังคับนี้  ให2อธิการบดีเสนอให2 
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 

 ข�อ  8  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช2ระบบทวิภาค โดยป=การศึกษาหนึ่ง
แบ�งออกเป@นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลา
เรียนแต�ละภาคไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร2อนต�อจาก 
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให2มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต�ละรายวิชาเท�ากับจํานวนชั่วโมงการเรียน 
ท่ีจัดให2สําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได2 
 ข�อ 9 การกําหนดหน�วยกิตแต�ละวิชา ให2กําหนดโดยใช2เกณฑ> ดังนี้ 
  9.1 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปqญหาไม�น2อยกว�า 15 ชั่วโมง
ต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิชาภาคปฏิบัติท่ีใช2เวลาฝEกหรือทดลองไม�น2อยกว�า 30 ชั่วโมงต�อ 
ภาคการศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  การฝEกงานหรือฝEกภาคสนามท่ีใช2เวลาไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
ระบบทวิภาค 

 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข�อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไว2 2 ระดับ ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 
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   10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 
   10.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 120 หน�วยกิต 
   10.2.3  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม�น2อยกว�า 150 หน�วยกิต 
 ข�อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให2เป@นไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
  11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
   11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
5 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 4  ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ป=การศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
6  ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ป=การศึกษา  
    (4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
8  ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ป=การศึกษา 
   11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให2ใช2เวลาการศึกษา ดังนี้  
    (1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
10 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 9 ป=การศึกษา   
    (2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษา 
ไม�น2อยกว�า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
    (3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
14 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 12 ป=การศึกษา  
    (4)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
17 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 15 ป=การศึกษา 
  11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  
   การลงทะเบียนเรียนให2ใช2เวลาการศึกษาดังนี้  
   11.2.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช2 เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
8 ภาคการศึกษา และไม�เกินกว�า 6 ป=การศึกษา  
   11.2.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า 
6 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 4 ป=การศึกษา  
   11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
11 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 8 ป=การศึกษา  
   11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= ใช2เวลาในการศึกษาไม�น2อยกว�า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม�เกินกว�า 10 ป=การศึกษา 
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 ข�อ 12  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได2 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษา การโอนย�ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร 

การพ�นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

 ข�อ 13 ผู2มีสิทธิสมัครเข2าเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต2องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า สําหรับ
หลักสูตร ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต�อเนื่อง)  
  13.2  เป@นผู2มีความประพฤติดี  
  13.3  ไม�เป@นโรคท่ีเป@นอุปสรรคต�อการศึกษา  
  13.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ2วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ 14 การรับนักศึกษา  
  14.1 การรับเข2าเป@นนักศึกษา ให2ใช2วิธีการคัดเลือกด2วยวิธีสอบหรือการคัดเลือก
ด2วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ>การตัดสินให2เป@นไปตามข2อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย  
  14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข2าเรียนบางรายวิชา
และนําหน�วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู2นั้นสังกัดได2 โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีว�าด2วยการรับและจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา 
 ข�อ 15  การข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา  
  15.1 ผู2ท่ีได2รับคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษา ต2องมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป@นนักศึกษา โดยส�งหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงิน 
ค�าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  15.2 ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษาแต�ไม�มารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เป@นนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให2ถือว�าผู2นั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาเว2นแต�
จะได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
  15.3  ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เป@นนักศึกษาจะมีสภาพเป@นนักศึกษาก็ต�อเม่ือ 
ได2ข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาแล2ว  
  15.4 ผู2ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดต2องข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข�อ 16  ประเภทการศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�  
  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข�อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�   
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ   
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  17.2  นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข�อ 18  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา    
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป@นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2นักศึกษา เปลี่ยน
ประเภทนักศึกษาได2 ท้ังนี้ นักศึกษาต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�าง ๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น 
 ข�อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร    
  19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได2รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส�วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข2ามคณะให2ได2รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวข2องและให2ได2รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย   
  19.2  นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะต2องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล2ว 
ไม�น2อยกว�า 1 ภาคการศึกษา   
 ข�อ 20  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน   
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี
วิทยฐานะเทียบเท�ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได2กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได2โดยได2รับอนุมัติจากคณบดีและ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเข2าศึกษานั้น    
  20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได2รับการพิจารณารับโอน  
   20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ2วนตามข2อ 13    
   20.2.2 ไม�เป@นผู2ท่ีพ2นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม  
   20.2.3 ได2 ศึกษาอยู� ในสถาบันอุดมศึกษาเ ดิมมาแล2ว ไม�น2อยกว� า  
1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม�นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งให2ถูกพักการเรียน 
  20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2เป@นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา 
(ภาคผนวก ข) 
 ข�อ 21 นักศึกษาพ2นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 
  21.1  ตาย 
  21.2  ได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให2ลาออก 
  21.3  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได2รับปริญญาตามข2อ 33 
  21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
   การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให2กระทําได2ในกรณีดังต�อไปนี้ 
   21.4.1  ไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษา 
   21.4.2  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล2วไม�ชําระค�าบํารุงและค�าธรรมเนียม
การศึกษาต�างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม�มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย>อย�างแท2จริง เว2นแต�
ได2รับการผ�อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข2อ 13 อย�างใดอย�างหนึ่ง 



68 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

   21.4.4 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล2ว 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.80 
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแล2ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต�วันเข2าเรียนและในทุก ๆ 
สองภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษให2นับการศึกษาภาคฤดูร2อนเป@นภาค
การศึกษารวมเข2าด2วย 
   21.4.5  เม่ือได2ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข2อ 11 
   21.4.6 นักศึกษาไม�ผ�านการเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพและการฝEก
ประสบการณ>วิชาชีพเป@นครั้งท่ี 2   
 ข�อ 22 นักศึกษาท่ีพ2นสภาพการเป@นนักศึกษาโดยไม�ได2กระทําผิดทางวินัยหรือไม�ได2 
พ2นสภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว�าเกณฑ>ท่ีกําหนดในข2อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ได2โดยได2รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข�อ 23 การลงทะเบียนเรียน   
  23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด2วยตนเองหรือมอบฉันทะให2บุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษาก็ได2     
   วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ให2เป@นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด    
   นักศึกษาท่ีลงทะเบียนล�าช2าต2องจ�ายค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด   
  23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ>ก็ต�อเม่ือนักศึกษาได2ชําระเงิน 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษาพร2อมท้ังยื่นหลักฐาน 
การลงทะเบียนต�อมหาวิทยาลัย   
  23.3 ผู2ท่ีข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต2องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป@นจํานวนตามเกณฑ>มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  23.4 นักศึกษาท่ีไม�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ>ในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม�มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว2นแต�จะได2รับ 
การอนุมัติเป@นกรณีพิเศษจากคณบดี แต�ท้ังนี้จะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ>ภายใน  
3 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห>แรกของภาคฤดูร2อน   
  23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต�ละภาคการศึกษาจะต2อง
ได2รับอนุมัติจากอาจารย>ท่ีปรึกษาก�อน ถ2ารายวิชาท่ีนักศึกษาต2องการลงทะเบียนเรียนมีข2อกําหนดว�า
ต2องเรียนรายวิชาอ่ืนก�อน นักศึกษาต2องเรียนและสอบได2รายวิชาท่ีกําหนดนั้นก�อนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค> นั้นได2 เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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  23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาละไม�เกิน 22 หน�วยกิต และนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาละไม�เกิน 12 หน�วยกิต     
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป@น นักศึกษาอาจยื่นคําร2องขออนุมัติต�อคณบดี
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต�างจากท่ีกําหนดไว2ในวรรคก�อนได2 แต�เม่ือรวมกันแล2วต2องไม�เกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หน�วยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม�เกินภาคการศึกษาละ 16 หน�วยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
  23.7 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป@นคณบดีอาจอนุมัติให2นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให2นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได2 แต�ท้ังนี้นักศึกษาจะต2องชําระค�าลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข�อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต (Audit)  
  24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม�นับหน�วยกิตรวมเข2ากับจํานวนหน�วยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหน�วยกิต 
ตามหลักสูตร   
  24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิตได2 
ก็ต�อเม่ือได2รับความเห็นชอบจากอาจารย>ผู2สอนวิชานั้น แต�ท้ังนี้ นักศึกษาต2องชําระค�าหน�วยกิต 
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาต2องระบุในบัตรลงทะเบียนด2วยว�าเป@นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต   
  24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให2บุคคลภายนอกท่ีไม�ใช�นักศึกษาเข2าเรียน 
บางรายวิชาเป@นพิเศษได2 แต�ผู2นั้นจะต2องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู2การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะต2องปฏิบัติตามข2อบังคับและระเบียบต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต2องเสีย
ค�าธรรมเนียมการศึกษาเช�นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ข�อ 25 การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน   
  25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ต2องได2รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย>ท่ีปรึกษาและอาจารย>ผู2สอนก�อน   
  25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนต2องกระทําภายใน 3 สัปดาห>
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห>แรกของภาคฤดูร2อน หากมีความจําเป@นอาจขอถอน 
หรือขอเพ่ิมรายวิชาได2ภายใน 6 สัปดาห>แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามข2อ 23.5 
และข2อ 23.6   
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต2องดําเนินการให2แล2วเสร็จก�อนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห>   
 ข�อ 26  การขอคืนค�าลงทะเบียนรายวิชา ให2เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วย
การรับและจ�ายเงินบํารุงการศึกษา   
 ข�อ 27  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา   
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  27.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให2พักการเรียนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยวินัยนักศึกษาจะต2องชําระเงินค�าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพ2นสภาพนักศึกษา   
  27.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให2ดําเนินการให2แล2วเสร็จภายใน 
3 สัปดาห>แรก นับจากวันเปBดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห>แรกนับจากวันเปBดการศึกษา 
ภาคฤดูร2อน มิฉะนั้นจะต2องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ 28  การลาพักการเรียน   
  28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได2ในกรณีดังต�อไปนี้  
   28.1.1 ถูกเกณฑ>หรือถูกเรียกระดมพลเข2ารับราชการทหารกองประจําการ 
   28.1.2 ได2รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว� างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ท่ีมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บปmวยจนต2องพักรักษาตัวเป@นเวลานานเกินกว�าร2อยละ 20  
ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย>จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว�าด2วยสถานพยาบาล  
   28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเป@นส�วนตัวอาจยื่นคําร2องขอลาพักการเรียนได2 
ถ2าได2ลงทะเบียนเรียนมาแล2วอย�างน2อย 1 ภาคการศึกษา   
  28.2 นักศึกษาท่ีต2องการลาพักการเรียนให2ยื่นคําร2องภายในสัปดาห>ท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน    
   การอนุมัติให2นักศึกษาลาพักการเรียนให2เป@นอํานาจของคณบดี  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต�อคณบดีได2ไม� เกิน  
1 ภาคศึกษา ถ2านักศึกษามีความจําเป@นท่ีจะต2องลาพักการเรียนมากกว�า 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือ
ครบกําหนดพักการเรียนแล2วยังมีความจําเป@นท่ีจะต2องพักการเรียนต�อไปอีกให2ยื่นคําร2องขอลาพัก 
การเรียนใหม� และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย   
  28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนให2นับระยะเวลาท่ีลาพัก
การเรียนรวมเข2าในระยะเวลาการศึกษาด2วย   
  28.4 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข2าเรียนจะต2องยื่น
คําร2องขอกลับเข2าเรียนก�อนวันเปBดภาคเรียนไม�น2อยกว�า 2 สัปดาห> และเม่ือได2รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล2วจึงจะกลับเข2าเรียนได2  
 ข�อ 29  นักศึกษาท่ีประสงค>ขอลาออกจากความเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให2ยื่น
หนังสือขอลาออก และต2องได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก�อนการลาออกจะสมบูรณ> 
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หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 

 ข�อ 30 นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข2าสอบ แต�ท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแต� 
ร2อยละ 60 ข้ึนไป แต�ไม�ถึงร2อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข2าสอบได2ต�อเม่ือ
ได2รับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก�อน   
 ข�อ 31 ให2มีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว�าง 
ภาคการศึกษา โดยให2เป@นไปตามหลักเกณฑ>ของการวัดผลและประเมินผลของแต�ละหลักสูตร  
 ข�อ 32  การประเมินผลการศึกษา ให2ผู2สอนเป@นผู2ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ    
  32.1 เกณฑ>การประเมินผลการศึกษา แบ�งเป@น 8 ระดับ และมีค�าระดับ ดังนี้ 
   ระดับข้ันผลการเรียน     ความหมาย ค�าระดับ 
    A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
    B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
    C+ ดีพอใช2 (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช2 (Fair) 2.0 
    D+ อ�อน (Poor) 1.5 
    D อ�อนมาก (Very Poor)  1.0 
    F ตก (Failed)  0.0 
  32.2 ในกรณีทีไม�สามารถประเมินผลเป@นค�าระดับได2ให2ประเมิน โดยใช2สัญลักษณ> 
ดังนี้   สัญลักษณ> ความหมาย    
    P         ผลการประเมินผ�านเกณฑ> (Pass)    
    NP         ผลการประเมินไม�ผ�านเกณฑ>  (No Pass)   
    I        ผลการประเมินยังไม�สมบูรณ> (Incomplete) 
    W         การยกเลิกการเรียนโดยได2รับอนุมัติ (Withdrawn) 
    Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต (Audit) 
  32.3  การให2  F กระทําในกรณีต�อไปนี้    
   32.3.1 นักศึกษาสอบตก    
   32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ    
   32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม�เป@นไปตามเกณฑ>ในข2อ 30 
   32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ   
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  32.4 การให2  P กระทําได2ในการให2คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม�นับหน�วยกิตหรือ
ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2และผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ�านเกณฑ>การประเมิน   
  32.5 การให2  I  ในรายวิชาใดกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้   
   32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ>ในข2อ 30 แต�ไม�ได2สอบ 
เพราะปmวยหรือเหตุสุดวิสัยและได2รับอนุมัติจากคณบดี    
   32.5.2  ผู2สอนและคณบดีเห็นสมควรให2รอผลการศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป@นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม�สมบูรณ>   
    นักศึกษาท่ีได2 I จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผล 
เพ่ือเปลี่ยน  I  ให2เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ2นกําหนดดังกล�าวให2ผู2สอนประเมินผลจาก
คะแนนท่ีมีอยู�และดําเนินการส�งผลการเรียนภายในสองสัปดาห>นับแต�สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น  
ในกรณีท่ีผู2สอนไม�ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเป@นเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร�องของ
นักศึกษา ให2มหาวิทยาลัยเปลี่ยน  I  เป@น  F  หรือไม�ผ�านเกณฑ>ตาม ท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีไม�ใช�
ความบกพร�องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให2ขยายเวลาต�อไปได2   
  32.6 การให2  W  ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีต�อไปนี้  
   32.6.1 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข2อ 25.3 
   32.6.2 นักศึกษาได2รับอนุมัติให2ลาพักการเรียนตามข2อ 28 
   32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   32.6.4  นักศึกษาท่ีได2ระดับผลการเรียน  I  เพราะเหตุตามข2อ 32.5.1 และ
ได2รับอนุมัติจากคณบดีให2ทําการสอบ เพ่ือประเมินผลการเรียน และครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดให2สอบแล2ว 
แต�เหตุตาม ข2อ 32.5.1 นั้น ยังไม�สิ้นสุด   
  32.7 การให2  Au ในรายวิชาใดจะกระทําได2ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2
ลงทะเบียนเรียนเป@นพิเศษโดยไม�นับหน�วยกิต ตามข2อ 24     
  32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าเพ่ือแก2ผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด  ให2นําจํานวนหน�วยกิตและค�าระดับท่ีได2รับของทุกรายวิชาท่ีมี
ระบบการให2คะแนนเป@นค�าระดับมารวมคํานวณหาค�าระดับเฉลี่ยด2วย    
  32.9 การนับจํานวนหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให2นับเฉพาะ
หน�วยกิต ของรายวิชาท่ีสอบได2เท�านั้น    
  32.10 ค�าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให2คํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของแต�ละ
รายวิชาเป@นตัวต้ังและหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล�าวให2ต้ังหาร
ถึงทศนิยม 3 ตําแหน�งและให2ปqดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต� 5 ข้ึนไปเฉพาะตําแหน�งท่ี 3 เพ่ือให2เหลือ
ทศนิยม 2 ตําแหน�ง    
  32.11 ค�าระดับเฉลี่ยสะสมให2คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต�เริ่ม 
เข2าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท2าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับของ
แต�ละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามข2อ 32.8 เป@นตัวต้ัง หารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณ
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ดังกล�าวให2ต้ังหารถึงทศนิยม 3 ตําแหน�ง และให2ปqดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต� 5 ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหน�งท่ี 3 เพ่ือให2เหลือทศนิยม 2 ตําแหน�ง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2คํานวณค�าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น   
 ข�อ 33 การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน   
  รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได2  F หรือไม�ผ�านเกณฑ>ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถ2าเป@นวิชา
บังคับนักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือถ2าเป@นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ�มเดียวกันแทนก็ได2   
 

หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข�อ 34 นักศึกษาท่ีถือว�าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต2องมีคุณสมบัติครบถ2วนดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม    
  34.2 สอบได2รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  34.3 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.00   
  34.4 มีเวลาเรียนเป@นไปตามข2อ 9  
 ข�อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได2จํานวนหน�วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแล2ว และ
ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต� 1.80 ข้ึนไปแต�ไม�ถึง 2.00 ให2นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือทําค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให2ถึง 2.00 แต�ท้ังนี้ต2องอยู�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข2อ 11 
 ข�อ 36 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได2รับเกียรตินิยม ต2องมีคุณสมบัติ
ดังนี้    
  36.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท�าไม�น2อยกว�า 
3.60 และเรียนครบหลักสูตรได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น2อยกว�า 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแต�ละแห�งไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง 3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง    
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= สอบได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�น2อยกว�า 3.25 แต�ไม�ถึง 
3.60 จะได2รับเกียรตินิยมอันดับสอง   
  36.2 สอบได2ในรายวิชาใด ๆ ไม�ตํ่ากว�า C ตามระบบค�าระดับคะแนน หรือไม�ได2 
NP ตามระบบไม�มีค�าระดับคะแนน  
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้    



74 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ใช2เวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 6 หรือ  
7 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป= สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
   36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป= สําหรับนักศึกษาภาคปกติใช2เวลา
ในการศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 14 หรือ 
15 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ 37  นักศึกษาท่ีเทียบโอนหน�วยกิตและยกเว2นรายวิชาไม�มีสิทธิ์ได2รับเกียรตินิยม  
 ข�อ 38  ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาให2ยื่นคําร2องขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ข�อ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา
ต�อสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข2อ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาต�อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 ธันวาคม 2551 
 
 

 
                             (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 

                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
                                            ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 

ว:าด�วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นการเรียนรายวิชา  
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
ว:าด�วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. 2549 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให2การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป@นไปอย�างมีระบบ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้  
 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข�อ 2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือข2อบังคับอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2วในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ ให2ใช2ระเบียบนี้แทน 
 ข�อ 3 ในระเบียบนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี   
  “อธิการบดี” หมายความว�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี  
  “นักศึกษา” หมายความว�า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี   
  “รายวิชา” หมายความว�า วิชาต�าง ๆ ท่ีเปBดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และเป@นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น   
  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว�า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม�ต่ํากว�าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า 
 ข�อ 4  ผู2มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชาต2องเป@นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 ข�อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2นการเรียนรายวิชา    
  5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 
   5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     
    (1)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง     
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    (2)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบโอน     
    (3)  เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า C หรือ
เทียบเท�า ในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป@นค�าระดับ และได2ระดับผลการประเมินผ�านในรายวิชา 
ท่ีไม�ประเมินผลเป@นค�าระดับ ท้ังนี้ต2องเป@นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด  
    (4)  นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5)  รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2รับอนุมัติให2เทียบโอนได2จากต�าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    (6)  กรณีการยกเว2นในระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) รายวิชาท่ีขอยกเว2น
ต2องไม�เป@นรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว2ว�าควรจัด 
ให2เรียน 2 ป=แรก ในระดับปริญญาตรี เว2นแต�รายวิชานั้นหลักสูตรได2กําหนดไว2เป@นอย�างอ่ืน  
    (7)  รายวิชาท่ีได2รับการยกเว2น ให2บันทึกในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษา โดยใช2อักษร P     
   5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา     
    (1) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
เทียบเท�าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง     
    (2) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม�น2อยกว�า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบ     
    (3) เป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีได2ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า B หรือ
เทียบเท�า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S     
    (4)  นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน�วยกิตได2ไม�เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน     
    (5) รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต�างสถาบันอุดมศึกษา
จะไม�นํามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
    (6) นักศึกษาจะต2องใช2เวลาศึกษาอยู� ในมหาวิทยาลัยอย�างน2อย 
หนึ่งป=การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ>ตามหลักสูตรท่ีเข2าศึกษาไม�น2อยกว�า 
12 หน�วยกิต   
  5.2 การเรียนรู2จากประสบการณ>    
   5.2.1 การเทียบความรู2จากประสบการณ>จะเทียบเป@นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา
ตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปBดสอนในมหาวิทยาลัย    
   5.2.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู2ในแต�ละรายวิชา หรือกลุ�มรายวิชา 
ทําได2โดยวิธีต�อไปนี้     
    (1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู2 
    (2) อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
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ข�อ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชา   
  นักศึกษาท่ีประสงค>จะเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาท่ีได2เรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต2องยื่นคําร2องขอเทียบโอนรายวิชาต�อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห>นับจาก
วันเปBดภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าศึกษา เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากอธิการบดี แต�ท้ังนี้ต2องไม�เกิน 2 ภาคการศึกษา 
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ>สามารถทําได2ในทุกภาคการศึกษา   
  นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว2นการเรียนรายวิชาได2เพียงครั้งเดียว  
 ข�อ 7  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาการนับจํานวน
ภาคการศึกษา ของผู2ท่ีได2รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชาให2ถือเกณฑ>
ดังนี้   
  7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให2นับจํานวนหน�วยกิตได2 
ไม�เกิน 22 หน�วยกิต เป@น 1 ภาคการศึกษา   
  7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให2นับจํานวนหน�วยกิต 
ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป@น 1 ภาคการศึกษา   
  7.3  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให2นับจํานวนหน�วยกิตได2ไม�เกิน 12 หน�วยกิต เป@น 
1 ภาคการศึกษา 
 ข�อ 8  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว2นการเรียนรายวิชา ต2องชําระค�าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วยการรับจ�ายเงินค�าบํารุงการศึกษา   
 ข�อ 9  ให2คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว2นรายวิชาแล2วเสนออธิการบดีเป@นผู2พิจารณาอนุมัติ  
 ข�อ 10 ให2ใช2ระเบียบนี้ กับนักศึกษาท่ีเข2าศึกษาต้ังแต�ป=การศึกษา 2549 เป@นต2นไป  
 ข�อ 11 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปqญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2549                                    
 
 

 
                                    (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 
                                                       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
                                                          ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 

ว:าด�วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ 
พ.ศ. 2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
ว:าด�วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ 

พ.ศ. 2549 
-------------------------------------- 

เพ่ือให2การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ เป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว2
ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2549”  
 ข�อ 2  ให2ใช2ระเบียบนี้ตั้งแต�ภาคฤดูร2อน ป=การศึกษา 2549 เป@นต2นไป  
 ข�อ 3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือข2อบังคับอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว2แล2ว 
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย2งกับระเบียบนี้ ให2ใช2ระเบียบนี้แทน  
 ข�อ 4 ในระเบียบนี้   
  “ภาคฤดูร2อน” หมายความว�า ช�วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว�างเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ของป=การศึกษานั้นจนถึงเปBดภาคการศึกษาท่ี 1 ของป=การศึกษาใหม� 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว�า นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ของมหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแต�วันจันทร>ถึงวันศุกร> ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของแต�ละป=    
  “อาจารย>ท่ีปรึกษา” หมายความว�า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให2ทําหน2าท่ี
อาจารย>ท่ีปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด2านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
 ข�อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนของนักศึกษาภาคปกติ ให2ลงทะเบียนเรียนได2 
ไม�เกิน 9 หน�วยกิต และไม�นับเป@นภาคการศึกษาปกติ  
 ข�อ 6 เวลาการจัดการศึกษาให2จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห> ในกรณีมีความจําเป@น 
ให2จัด 6 สัปดาห> และต2องจัดให2มีชั่วโมงเรียนไม�ต่ํากว�า 16 คาบ ต�อหนึ่งหน�วยกิต  
 ข�อ 7 การเปBดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข�อ 8 นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร2อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
หรือลงทะเบียนเรียนร�วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได2   
  นักศึกษาอาจลงทะเบียนในภาคฤดูร2อนได2ในรายวิชา ดังต�อไปนี้ 

(1) วิชาปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
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(2) วิชาท่ีผลการเรียนเป@น F หรือไม�ผ�าน 
(3) วิชาท่ีต2องเรียนเป@นภาคเรียนสุดท2าย เพ่ือให2ครบตามโครงสร2างหลักสูตร 
(4) วิชาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข�อ 9 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปqญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ. 2549 
 
 

 
                     (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 

                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
                                    ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



82 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( 

(ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. 2552) 
พ.ศ. 2553 

 

1.  ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี 

ภาษาอังกฤษ General Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage 

 
2. หน:วยงานท่ีรับผิดชอบ   

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

3. หลักการและเหตุผล  
3.1 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให2มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยได2จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา ให2มุ�งสู�เปnาหมายเดียวกัน คือ ผลิตบัณฑิตได2อย�างมีคุณภาพ 
โดยกําหนดให2คุณภาพของบัณฑิตต2องเป@นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดอย�างน2อย 5 ด2าน ดังนี้ 

1) ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด2านความรู2 
3) ด2านทักษะทางปqญญา 
4) ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด2านทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี จึงนํารายวิชาเดิม

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มาพิจารณาผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย>ผู2สอนเพ่ือวางแผนจัดทําหลักสูตร ตามแนวทางการ
จัดทํารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือสรุปภาพรวมของหมวดวิชาว�าสามารถตอบสนอง
มาตรฐานผลการเรียนรู2 5 ด2าน ดังกล�าวข2างต2นได2 ประกอบกับในปqจจุบันหลักสูตรต�าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยได2ดําเนินการปรับปรุง และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม� ๆ เพ่ิมเติมอยู�เสมอ การจัดทํา
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก็จะเป@นประโยชน>ให2ผู2รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถนํา
เอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพในแต�ละหลักสูตรได2 

3.2  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี 
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1)  เป@นผู2มีความรู2ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห>อย�างมีเหตุผล
สามารถนําความรู2และทักษะไปประยุกต>ใช2ในการดํารงชีวิต 

2)  มีทักษะพ้ืนฐานด2านภาษาและคอมพิวเตอร>เพ่ือสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา
ค2นคว2าหาความรู2ด2วยตนเองจากแหล�งข2อมูลต�างๆ ด2วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพด2วยใจรัก ดํารงชีวิตได2
อย�างเหมาะสม 

4) มีความรักความผูกพันต�อท2องถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณค�าของความเป@นไทย ภูมิปqญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ>สิ่งแวดล2อม 

5) มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ> ท้ังร�างกายและจิตใจ 
3.3 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เป@นวิชาท่ีมุ�งพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2อย�างกว2างขวาง มีคุณธรรม มีโลกทัศน>ท่ีกว2างไกล 

มีความเข2าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู2อ่ืน และสังคม เป@นผู2มีความรู2 คิดอย�างมีเหตุผลสามารถใช2ภาษา 
ในการติดต�อสื่อสารความหมายได2ดี ตระหนักในคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และประชาคม
นานาชาติ เพ่ือเป@นบัณฑิตท่ีสมบูรณ>ท้ังร�างกายและจิตใจ สามารถนําความรู2ไปใช2ในการดําเนินชีวิต 
และดํารงตนอยู�ในสังคมได2เป@นอย�างดี 

3.4 วัตถุประสงค>ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม เป@นพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>เป@นประมุข และปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
 2) เพ่ือเสริมสร2างความสามารถในการใช2ภาษา การคิด การแก2ปqญหา ความเข2าใจตนเองและ 

ผู2อ่ืนการรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู�ในสังคมได2อย�างมีความสุข 
 3)  เพ่ือสร2างความตระหนักในคุณค�าของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ>ทรัพยากรและสิ่งแวดล2อม 
 4) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช2วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีการเรียนรู2และการดํารงชีวิต 
 

4. กําหนดการเปJดสอน 
 เปBดสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 
2554 เป@นต2นไป  
 
5. อาจารย(ผู�สอน 
 อาจารย>ผู2สอนมีท้ังอาจารย>ประจําจากคณะต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี และอาจารย>พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา ท้ังนี้อาจารย>ผู2สอน
จะต2องเป@นผู2มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให2นักศึกษาสําเร็จไปเป@นบัณฑิตท่ีเป@นไป
ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้อาจารย>ผู2สอนวิชาเดียวกันจะต2องร�วมกันจัดทํา
รายละเอียดของวิชา เพ่ือให2การสอนเป@นไปในแนวเดียวกัน 
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6. นักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเข2าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ท่ีนํารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามหลักสูตรนี้บรรจุไว2ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
7. หลักสูตร 
 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี มีแนวคิดดังนี้ 
 7.1 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครอบคลุมสาระของกลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ�มวิชา
มนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร> และกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี รวมกันไม�น2อยกว�า 
30 หน�วยกิต ซ่ึงเป@นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548   
 7.2 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอบสนองต�อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี  
 
8. โครงสร�างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 โครงสร2างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประกอบด2วย 3 กลุ�มวิชา ดังต�อไปนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                            30 หน�วยกิต 
   -  กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              9 หน�วยกิต 
   -  กลุ�มวิชามนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>                13 หน�วยกิต 
        บังคับเรียน                                            11   หน�วยกิต 
     เลือกเรียน                                              2 หน�วยกิต  
   -  กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร>คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี      8  หน�วยกิต 
        บังคับเรียน                                              6 หน�วยกิต 
        เลือกเรียน                                               2 หน�วยกิต 
 

  กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   -  กลุ:มวิชาภาษาและการส่ือสาร    9 หน:วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

    9000101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                  Thai for Communication 
    9000102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                   English for Communication 
    9000103  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน        3(3-0-6) 
         English for Study Skills Development 
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   -  กลุ:มวิชามนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร(   13  หน:วยกิต 
 

    บังคับเรียน                               11 หน:วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

    9000201  มนุษย>กับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
               Man and Life Enhancement 
    9000202  พลวัตทางสังคม           3(3-0-6) 
               Social Dynamics 
    9000203  ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท             3(3-0-6) 
                To Follow in the Royal Foot Steps of  
      His Majesty the King  
    9000204  ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับกฎหมาย        2(2-0-4) 
                 Fundamental Knowledge of Law 
    เลือกเรียน                2 หน:วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

    9000205  สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต    2(2-0-4) 
                 Environment and Living  
    9000206  สุนทรียภาพของชีวิต                             2(2-0-4)  
             Aesthetics for Life 
   -  กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร(คณิตศาสตร(และเทคโนโลยี   8   หน:วยกิต 
 

    บังคับเรียน         6   หน:วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

    9000301  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
                 Information Technology for Living 
    9000302 วิทยาศาสตร>เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
                  Science for Quality of Life 
 

    เลือกเรียน                     2 หน:วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

    9000303  การคิดและการตัดสินใจ              2(2-0-4) 
               Thinking and Decision Making 
    9000304  การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
             Exercise for Quality of Life Development 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต:ละด�าน  
    ผลการเรียนรู2ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป@นดังนี้ 
 9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  9.1.1 ผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สามารถจัดการปqญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช2ดุลยพินิจ ทางค�านิยม และ
ความรู2สึกของผู2อ่ืน  
    2)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด2านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย>สุจริต เสียสละ 
    3) ประพฤติตนเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข2อบังคับต�างๆ ขององค>กรและสังคม 
  9.1.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง  
    2) บรรยายพิเศษโดยผู2มีประสบการณ> หรือผู2นําในแต�ละศาสนา 
    3) สอนโดยใช2กรณีศึกษาและอภิปรายร�วมกัน 
    4)  ผู2สอนแสดงแบบอย�างท่ีดี 
  9.1.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
    2) ให2ทํางานเป@นกลุ�มและรายงานผลงาน  
    3) กําหนดหัวข2อทางคุณธรรมและจริยธรรมให2ผู2เรียนอภิปราย  
    4) สร2างแบบสอบถามให2ผู2เรียนแสดงความคิดเห็น 
 9.2 ความรู2 
  9.2.1 ผลการเรียนรู2ด2านความรู2  
    1)  มีองค>ความรู2พ้ืนฐานท่ัวไปอย�างกว2างขวางและเป@นระบบ และเข2าใจหลักการในการ
ดํารงชีวิต  
    2)  มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าของความรู2เฉพาะด2าน และตระหนักถึงงานวิจัย 
ในปqจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปqญหา  
    3)  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข2อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ> 
  9.2.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 
    1) อภิปรายเป@นกลุ�มโดยให2ผู2สอนต้ังคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู2เรียนเป@นศูนย>กลาง 
    2) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  
    3) ให2ค2นคว2าทํารายงาน 
    4) ศึกษานอกสถานท่ี  
    5) การสาธิตและฝEกภายในห2องปฏิบัติการ 
  9.2.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2  
    1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให2คะแนน 
    2) ประเมินจากรายงานท่ีให2ค2นคว2า 
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    3) ประเมินจากงานท่ีได2รับมอบหมาย 
    4)  ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานท่ี  
 9.3 ทักษะทางปqญญา 
  9.3.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปqญญา 
    1) สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจและประเมินข2อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม�ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลาย และใช2ข2อมูลท่ีได2ในการแก2ไขปqญหาและงานอ่ืนๆ ด2วยตนเอง 
    2)  สามารถศึกษาปqญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อน และเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขได2อย�าง
สร2างสรรค> โดยคํานึงถึงความรู2ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ>ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    3) สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจในเนื้อหาสาระในการแก2ไขปqญหาได2อย�างเหมาะสม 
  9.3.2 กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปqญญา 
    1) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา  
    2) อภิปรายเป@นกลุ�ม 
    3)  พัฒนางานท่ีได2รับมอบหมาย 
    4) กําหนดให2มีรายวิชาท่ีต2องใช2ทักษะในการคํานวณ  
  9.3.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปqญญา  
    1) ประเมินโดยการสอบ 
    2)  ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
    3) ประเมินจากผลงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 9.4 ทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  9.4.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
    1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปqญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
    2) สามารถแสดงความเป@นผู2นํา และรู2จักใช2นวัตกรรมในการแก2ไขปqญหา 
    3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปqญหาได2อย�างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และของกลุ�ม 
    4) รับผิดชอบในการเรียนรู2 รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพอย�างต�อเนื่อง 
  9.4.2  กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    1) มอบหมายงานเป@นกลุ�มย�อยและแบ�งหน2าท่ีความรับผิดชอบ 
    2)  ศึกษาโดยใช2กรณีศึกษา 
  9.4.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ
    1) ให2ผู2เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
    3) ประเมินจากงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 9.5 ทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9.5.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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    1) ศึกษาและทําความเข2าใจในประเด็นปqญหาและเลือกใช2เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร>
อย�างเหมาะสมเพ่ือแก2ไขปqญหา 
    2) สื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช2รูปแบบของการนําเสนอ
ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกันได2  
    3) ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผลแปลความหมายและ
นําเสนอข2อมูลสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอ 
  9.5.2 กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ทดสอบความสามารถด2านภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ> 
    2) บูรณาการการใช2เทคโนโลยีในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
    3) แก2ปqญหาโจทย>โดยใช2คณิตศาสตร>หรือสถิติ 
  9.5.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ประเมินผลจากการสอบข2อเขียนและสอบปากเปล�า 
    2) ประเมินผลการใช2คอมพิวเตอร> 
    3) แก2ปqญหาโจทย>ทางคณิตศาสตร>  
 
10. มาตรฐานผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 10.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สามารถจัดการปqญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช2ดุลยพินิจ ทางค�านิยม และความรู2สึก
ของผู2อ่ืน  
  2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด2านคุณธรรมและจริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย>สุจริต เสียสละ 
  3) ประพฤติตนเป@นแบบอย�างท่ีดีต�อผู2อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และข2อบังคับต�างๆ ขององค>กรและสังคม 
 10.2 ด2านความรู2 
  1)  มีองค>ความรู2พ้ืนฐานท่ัวไปอย�างกว2างขวางและเป@นระบบ และเข2าใจหลักการในการดํารงชีวิต 
  2) มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าของความรู2เฉพาะด2าน และตระหนักถึงงานวิจัยใน
ปqจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปqญหา 
  3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข2อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ> 
 10.3 ด2านทักษะทางปqญญา 
  1)  สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจและประเมินข2อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม� ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลาย และใช2ข2อมูลท่ีได2ในการแก2ไขปqญหาและงานอ่ืน ๆ ด2วยตนเอง 
  2)  สามารถศึกษาปqญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อนและเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขได2อย�างสร2างสรรค> 
โดยคํานึงถึงความรู2ทางภาคทฤษฎีประสบการณ>ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
  3) สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจในเนื้อหาสาระในการแก2ไขปqญหาได2อย�างเหมาะสม 
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 10.4 ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีส�วนช�วยและเอ้ือต�อการแก2ปqญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
  2) สามารถแสดงความเป@นผู2นํา และรู2จักใช2นวัตกรรมในการแก2ปqญหา 
  3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปqญหาได2อย�างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ�ม 
  4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู2และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 10.5 ด2านทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  ศึกษาและทําความเข2าใจในประเด็นปqญหา และเลือกใช2เทคนิคทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร> อย�างเหมาะสมเพ่ือแก2ไขปqญหา  
  2) สื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช2รูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกันได2 
  3) ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอข2อมูลสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอ 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู�สู:กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู� 3 ทักษะทางปMญญา 4 ทักษะทางสังคม 5 ทักษะ 

การวิเคราะห(ฯ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1. มนุษย>กับการดําเนินชีวิต � �  �   �     � �  �  

2. พลวัตทางสังคม  � � � � �   � �       

3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท � � � �   � �  �  � �  �  

4. ความรู2พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย � � �   �   �   �   �  

5. สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต � � � � � � � � � � � � �  � � 
6. สุนทรียภาพของชีวิต   � �     � �     �  

7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  �  �   �      �  �  

8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  �  �  �   � �  �   �  

9. ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  �  �     � �   �  �  

10. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  �  �   �   �      � 
11. วิทยาศาสตร>เพื่อคุณภาพชีวิต  �  � �  �     �   �  
12. การคิดและการตัดสินใจ � �  �   � � � �  � � �   
13. การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  �  �   �   �    �   
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11. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา 
 11.1 ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช2กําหนดเป@นตัวเลข 7 หลัก ดังต�อไปนี้ 
  1. เลข 3 ตัวแรก เป@นหมวดวิชา 
  2.  เลขตัวท่ี 4 บ�งบอกถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นป= 
  3. เลขตัวท่ี 5 บ�งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
   “1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มภาษา 
   “2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มมนุษยศาสตร> และสังคมศาสตร> 
   “3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ�มคณิตศาสตร> และวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี 
  4. เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ�งบอกถึงลําดับก�อนและหลังรายวิชา 
 
12. คําอธิบายรายวิชา   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

9000101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟqง การพูด การอ�าน 

การเขียน ทักษะการย�อความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการพิจารณา
สารเชิงชวนเชื่อหรือเบ่ียงเบน การนําเสนอสารด2วยวาจา ลายลักษณ>อักษร และการใช2สื่อผสมในทาง
วิชาการ และสถานการณ>จริงในชีวิตประจําวัน 

 
9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ฝEกและพัฒนาทักษะการฟqง การพูด การอ�านและการเขียน การสื่อสารในสถานการณ>

ต�างๆ โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนําตนเองและผู2อ่ืน การทักทาย 
การกล�าวลา การถามข2อมูลส�วนบุคคล การถามข2อมูล การซ้ือสินค2า การบอกทิศทาง และสถานท่ีต้ัง 
การนัดหมาย การเชิญ การขอร2อง การขอบคุณ การแสดงความรู2สึก การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย
ลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช2 

 
9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills Development  
 ฝEกและพัฒนาการใช2ภาษาอังกฤษ การฟqง การพูด การอ�าน และการเขียนเชิงบูรณาการ 

การเขียนสรุปหัวข2อเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต>ใช2ในการศึกษาค2นคว2า
และพัฒนาการเรียนรู2ของตนเอง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

9000201 มนุษย(กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Man and Life Enhancement   
 การดํารงชีวิตในสังคมปqจจุบัน พฤติกรรมมนุษย> ความเข2าใจตนเองและผู2อ่ืน

คุณธรรมและจริยธรรม การรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให2เข2ากับ
สังคมและสิ่งแวดล2อม การแก2ปqญหา และพัฒนาปqญญาก�อให2เกิดสันติสุขและสันติภาพ 

 
9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Dynamics 
 พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

กฎหมายและการพัฒนาประเทศ วิเคราะห>สภาวการณ>ปqจจุบันของสังคมโลก ด2านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง ท่ีมีผลกระทบต�อสังคมไทย 

 
9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ> ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดําริ 

 
9000204 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 Fundamental Knowledge of Law  
 สิทธิและหน2าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ2งเกิด การรับบุตรบุญธรรม 

เกณฑ>เข2าศึกษา การทําบัตรประชาชน การรับราชการ การหม้ัน การสมรส การหย�า มรดก กู2ยืมเงิน คํ้าประกัน 
การประกันภัย จํานอง จํานํา ซ้ือขาย ขายฝาก เช�าทรัพย> เช�าซ้ือ กฎหมายแรงงาน ยาเสพติดให2โทษ 
กฎหมายท่ีดิน การร2องทุกข>เนื่องจากการได2รับความเดือดร2อนจากเจ2าหน2าท่ีของรัฐ การฟnองศาลปกครอง 
การคุ2มครองผู2ประสบภัยจากรถ กฎหมายเก่ียวกับข2อมูลข�าวสาร 

 
9000205 ส่ิงแวดล�อมกับการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 
 Environment and Living  
 ลักษณะทางกายภาพของโลก คุณค� าความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล2อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว ทางการแก2ปqญหา
การเกิดภัยพิบัติ มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร2างจิตสํานึกให2เห็นคุณค�าของการอนุรักษ>
ทรัพยากรธรรมชาติให2ดํารงอยู�อย�างยั่งยืน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetics for Life  
 การจําแนกข2อแตกต�างในศาสตร>ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร>เชิงการคิด 

กับสุนทรียศาสตร>เชิงพฤติกรรม ความสําคัญของการรับรู2กับความเป@นมาของศาสตร> ทัศนศิลป� ศิลปะดนตรี 
ศิลปะการแสดงผ�านข้ันตอนการเรียนรู2เชิงคุณค�า เพ่ือให2ได2มาซ่ึงประสบการณ>ของความซาบซ้ึงทาง
สุนทรียภาพ 

 
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
 Information Technology for Living  
 การใช2คอมพิวเตอร>เบ้ืองต2น ให2สามารถใช2โปรแกรมสําเร็จรูปด2านการจัดการเอกสาร 

การนําเสนอข2อมูล และการจัดตารางการทํางาน ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบต�อชีวิตและสังคม และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดเก็บข2อมูล ประมวลผลข2อมูล การเลือกแหล�งสารสนเทศ การวิเคราะห>การประเมินคุณค�า
สารสนเทศและการใช2อินเทอร>เน็ต 

 
9000302 วิทยาศาสตร(เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life 
 การนําความรู2ด2านวิทยาศาสตร> และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร> วิธีการ

ส�งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีต�อมนุษย> 
 
9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย> การพัฒนาทักษะการคิด การแก2ปqญหา          

การตัดสินใจและการประยุกต>ใช2  
 
9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life Development 
 ประวัติ ปรัชญา ขอบข�าย ความหมาย ความมุ�งหมายและประโยชน>ของการออกกําลังกาย 

หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การจัดการแข�งขันกีฬาทุกระดับ การเป@นผู2เล�นและผู2ดูท่ีดีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล�นกีฬา การละเล�นพ้ืนเมืองของไทย การเล�นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 
และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 
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ภาคผนวก จ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 740/2555 
เรื่อง แต:งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2554 

วันท่ี 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุมเจ�าฟ�า 

********************************************* 
กรรมการผู�มาประชุม 

1. ผศ.ดร. เจษฎา  ความคุ2นเคย   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ดร.วสิษฐ>  พรหมบุตร   กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.สมชาย  ตันตาสนีย>               กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเรืองเวช  วิทวัสการเวชน>   กรรมการผู2แทนองค>กรวิชาชีพ  
5. อาจารย>สมชาย  ประกิตเจริญสุข    กรรมการผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย>ธันย>นิชา  วิโรจน>รจุน>       กรรมการ 
7. อาจารย>ประภา  อินทะเทพ  กรรมการ 
8. อาจารย>อัญชลี  เยาวราช  กรรมการ 
9. ศรินธร  ไชยรัตน>   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม:สามารถเข�าร:วมประชุม (ถ�ามี) 
- 

ผู�เข�าร:วมประชุม (ถ�ามี) 
- 

       เริ่มประชุม    เวลา 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1  ประธานแจ2งการเตรียมความพร2อมเรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ TQF  
และขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค2าปลีกให2เป@นไป
ตามกรอบ TQF 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  
 - 

มติท่ีประชุม: -  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 - 

มติท่ีประชุม:  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 การปรับปรุงหลักสูตรค2าปลีก ให2สอดคล2องกับความต2องการของผู 2ใช2บัณฑิต โดย

หารือร�วมกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร>ปอเรชั่น ดังนี้ 
 - มีการดําเนินการสอนโดยผู2เชี่ยวชาญของ บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร>ปอเรชั่นร�วมกับ

อาจารย>จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>ในพระบรมราชูปถัมภ> 
 - มหาวิทยาลัยเสนอต�อบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร>ปอเรชั่นเรื่องการปรับตารางเรียน 

จาก เรียน 2 วัน ทํางาน 4วัน เป@น  
    ป=ท่ี 1 เรียน 4 วัน ทํางาน 2 วัน 
    ป=ท่ี 2 เรียน 3 วัน ทํางาน 3 วัน 
    ป=ท่ี 3 เรียน 2 วัน ทํางาน 4 วัน 
    ป=ท่ี 4 เรียน 1 วัน ทํางาน 5 วัน  
เนื่องจากพบว�า การเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นป=ท่ี 1 ท่ีผ�านมานั้นนักศึกษายัง

ปรับตัวได2ไม�ดีทําให2มีแรงจูงใจในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาอาจน2อยเกินไปอาจส�งผลให2จํานวน
ผู2สําเร็จการศึกษาในป=สุดท2าย น2อยกว�าเกณฑ>เกินไป ดังนั้นจึงเสนอปรับตารางเรียนดังเสนอข2างต2น 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ค2าปลีกมีผู2ใช2บัณฑิตท่ีให2ความสนใจลงนามความร�วมมือกับหลักสูตร ดังมีรายนามต�อไปนี้ 
            - บริษัท CPF 

  - บริษัท MC DONALD 
  - บริษัท YUM RESTUARANT 
  - บริษัท BIG C  

มติท่ีประชุม: ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให2สอดคล2องกับความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต 
และ ติดตามเรื่องการลงนามความร�วมมือต�อไป 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

6.1- 
มติท่ีประชุม: - 

 

ปJดประชุม  เวลา    13.30 น. 
(ลงชื่อ)................................................ ผู2บันทึกรายงานการประชุม 

                      ( อาจารย>ศรินธร  ไชยรัตน> ) 
                                         อาจารย>ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
  ( ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ2นเคย ) 

                  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ช 
รายงานการวิพากษ(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
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รายงานการวิพากษ(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการค�าปลีก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันท่ี 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุมโสตทัศนศึกษา 1  

********************************************* 
ผู�เข�าร:วมวิพากษ(หลักสูตร 

1. ดร.วสิษฐ>  พรหมบุตร                              ผู2ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร.เพ็ญนี  ภูมิธรานนท>                            ผู2ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.สมชาย  ตันตาศนี  สนนท>                  ผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเรืองเวช  วิทวัสการเวช                      กรรมการบริหารบริษัทเซ็นทรัล          

รีเทลคอร>ปอเรชั่น 
4. อาจารย>เสริมศรี  เจิมประไพ                    ผู2อํานวยการศูนย>กรุงเทพ 
5. อาจารย>ร2อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข  อาจารย>ประจําหลักสูตร 
6. อาจารย>ประภา  อินทะเทพ อาจารย>ประจําหลักสูตร    
7.อาจารย>ธันย>นิชา  วิโรจน>รุจน> อาจารย> ประจําหลักสูตร 
8. อาจารย>ศรินธร  ไชยรัตน> อาจารย>ประจําหลักสูตร 
9. อาจารย>อัญชลี  เยาวราช อาจารย>ประจําหลักสูตร 

 
เริ่มการวิพากษ(หลักสูตร    เวลา 0830-16.30 น. 
 
ข�อเสนอแนะของผู�เข�าร:วมวิพากษ(หลักสูตร 
 

ข�อเสนอแนะของดร.วสิษฐ(  พรหมบุตร มีดังนี้ 
รายละเอียดในเนื้อหาส�วนใหญ�มีความสมบูรณ>ครบถ2วน ได2มีการสอบถาม ความต2องการ

ของผู2ใช2บัณฑิต  เพ่ิมเติมเนื้อหาบางรายวิชา เช�น เศรษฐศาสตร>ระหว�างประเทศ,กฎหมายระหว�าง
ประเทศ 

ควรให2ความสําคัญกับผู2เรียนในแง�ของการนําไปใช2ในงานได2 ดังนั้นควรเพิ่มเนื้อหาวิชา 
การบริหารสินค2า การบริหารคน และการบริหารด2านการเงิน  

ในแง �ของต 2นทุน และการเพิ ่มยอดขาย โดยม ีเนื ้อหารายว ิชาด ังนี ้ กลย ุทธ >ราคา          
การส�งเสริมการขาย พาณิชอิเล็คโทรนิค ระบบสารสนเทศ ในการบริหารธุรกิจค2าปลีก การจัดการ
คุณภาพในการบริการ 

ควรให2ความสําคัญกับการเรียนโดยการใช2กรณีศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ โดยใช2ฝEกเพื่อ
ตัดสินใจหารต2องเป@นผู 2ที ่ต 2องปฏิบัติ ครอบคลุมเนื ้อหา ด2าน การตลาด การเงิน การบัญชี         
การบริหารบุคลากร 
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ด2านการสนับสนุนการบริหารงาน ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข2องกับ การเจรจาต�อรอง 
การแก2ไขปqญหาและแก2ไขข2อร2องเรียน การคุ2มครองผู2บริโภค การแก2ปqญหาและการตัดสินใจ 

ควรให2ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู2ท่ีจะทําให2นักศึกษาเป@นผู2ท่ีมีความสามารถใน     
การปฏิบัติท่ีดี  ดังนั้นนักศึกษาควรมีทักษะด2านการวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยทักษะดังกล�าว
สามารถเกิดได2จากการเรียนรู2เนื้อหารายวิชาดังนี้ ภาวะผู2นํา ภาษาและการสื่อสาร การประเมินผล          
การปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 
ข�อเสนอแนะของ ดร.เพ็ญนี  ภูมิธรานนท( มีดังนี้ 
ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่มีส�วนรับผิดชอบต�อสังคม และการใช2เทคโลโลยีเพื่อการจัดการ

ธุรกิจค2าปลีก 
 

ข�อเสนอแนะของ ดร.สมชาย  ตันตาศนี  สนนท( มีดังนี้ 
เนื้อหารายวิชา แบ�งตามความสําคัญใหญ�ๆ 3 ด2าน  
1. ความสําคัญด2านการวางแผนและบริหารจัดการ การจัดบุคลากรให2เหมาะสมใน     

การทํางาน 
2. การบร ิหารคน การบร ิหารส ินค2า และการให2บร ิการ ควรมีรายว ิชา การขาย        

การบริหารบุคคล  และการจูงใจคน 
3. ความจําเป@นในการอยู�รอดของธุรกิจ 

เสนอ เพ่ิมเติมในการใช2กรณีศึกษา ควรควบคู�กับ การศึกษาในรายวิชาสัมมนาปqญหา
ในธุรกิจค2าปลีก 

 

ข�อเสนอแนะของนายเรืองเวช  วิทวัสการเวช  มีดังนี้ 
เห็นด2วยในการใช2กรณีศึกษาเป@นเครื่องมือในการเรียนรู2ในการเรียน เนื่องจากได2เห็นความ

แตกต�างของการดําเนินงาน ด2านวัฒธรรมองค>กรของต�างประเทศเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองค>กร
ของของไทย โดยผู2สอนประยุกต>ใช2กรณีศึกษาต�างประเทศ เพื่อฝEกการใช2ภาษาต�างประเทศให2กับ
นักศึกษาได2เรียนรู2ด2านธุรกิจ และภาษาต�างประเทศไปพร2อมๆกัน 

ข2อคิดในการพัฒนาบัณฑิตให2เป@นนักปฏิบัติ เพ่ือก2าวไปสู�นักบริหารระดับต2น ควรพัฒนา
ทักษะต�างๆดังนี้  

การพัฒนาคน  
- การบริหารทรัพยากรมนุษย> 
- กฎหมายแรงงาน 
- การจูงใจ 
- พ้ืนฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    การบริหารสินค2า 
- การวิเคราะห>สินค2า 
- การจัดแสดงสินค2า  
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การบริหารงานขาย 
- การวิเคราะห>ตัวเลข จากรายงาน 

เสนอแนะผู2สอนในการจัดการเรียนการสอน โดยไม�ควรกังวลในรายวิชาพ้ืนฐานก�อนการ
ปฏิบัติ เพราะวิธีในการเรียนมี 2 รูปแบบคือ  

- เรียนรู2ทฤษฎี  แล2ว ปฏิบัติ 
- เรียนรู2การปฏิบัติ แล2วสอนทฤษฎี 

สําคัญอยู�ท่ี อาจารย>ต2องเชื่อมโยงความรู2ได2จากการเรียนรู2ท่ีแตกต�างกัน 
 

ปJดการวิพากษ(หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู2จดรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
    (อาจารย>ศรินธร  ไชยรัตน>) 

    อาจารย>ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
    ( ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ2นเคย ) 

        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ซ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย(ประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย(ประจําหลักสูตร 
 
1. ช่ือ ร2อยตรีสมชาย        นามสกุล ประกิตเจริญสุข 

1.1 ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย>  
1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 

ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
1.3.2 งานวิจัย  

กิตติศักด์ิ  สิงห>สูงเนิน และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการติดตามผลผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา 2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

กาญจนา   ดิฐชัยพงศ> และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน�า 
หน:วยงานท่ีมีต:อการปฏิบัติงานของผู�สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษากรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา        
2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

1.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม�มี 

1.4 ประสบการณ(ในการสอน 
18 ป= 

1.5 ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการบัญชี 1  
1.5.2 วิชาการบัญชี 2 
1.5.3 วิชาการเงินธุรกิจ 
1.5.4 วิชาการภาษีอากรธุรกิจ 
1.5.5 วิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
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2. ช่ือ นางศรินธร        นามสกุล ไชยรัตน> 
2.1 ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย>  
2.2 ประวัติการศึกษา 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
2.3.2 งานวิจัย  

กิตติศักด์ิ  สิงห>สูงเนิน และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการติดตามผลผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา 2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

กาญจนา   ดิฐชัยพงศ> และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน�า 
หน:วยงานท่ีมีต:อการปฏิบัติงานของผู�สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษากรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา        
2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

2.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม�มี 

2.4 ประสบการณ(ในการสอน 
11 ป= 

2.5 ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย>  
2.5.2 วิชาเศรษฐศาสตร>จุลภาค 
2.5.3 วิชาเศรษฐศาสตร>มหภาค 
2.5.4 วิชาเศรษฐศาสตร>ท่ัวไป 
2.5.5 วิชาการบริหารโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
2544 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540 
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3. ช่ือ นางสาวอัญชลี        นามสกุล เยาวราช 
3.1 ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย>  
3.2 ประวัติการศึกษา 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
3.3.2 งานวิจัย 

กิตติศักด์ิ  สิงห>สูงเนิน และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการติดตามผลผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา 2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

กาญจนา   ดิฐชัยพงศ> และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน�า 
หน:วยงานท่ีมีต:อการปฏิบัติงานของผู�สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษากรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา        
2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

3.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม�มี 

3.4 ประสบการณ(ในการสอน 
8 ป= 

3.5 ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาหลักการตลาด 
3.5.2 วิชาการตลาดทางตรง 
3.5.3 วิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
3.5.4 วิชานโยบายผลิตภัณฑ>และราคา 
3.5.5 วิชาพฤติกรรมผู2บริโภค 

 
 

 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
2548 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2546 
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4. ช่ือ นางธันย>นิชา        นามสกุล วิโรจน>รุจน> 
4.1 ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย>  
4.2 ประวัติการศึกษา 

4.3 ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
4.3.2 งานวิจัย 

กิตติศักด์ิ  สิงห>สูงเนิน และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการติดตามผลผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา 2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

กาญจนา   ดิฐชัยพงศ> และคณะ. (2552). รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของหัวหน�า 
หน:วยงานท่ีมีต:อการปฏิบัติงานของผู�สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( ศูนย(การศึกษากรุงเทพมหานคร ปFการศึกษา        
2550 – 2551. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
ศูนย>การศึกษากรุงเทพมหานคร. 

4.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม�มี 

4.4 ประสบการณ(ในการสอน 
11 ป= 

4.5 ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาการบริหารการตลาด  
4.5.2 วิชาการบริหารการผลิต 
4.5.3 วิชาธุรกิจระหว�างประเทศ 
4.5.4 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ> 
4.5.5 วิชาการตลาดระหว�างประเทศ 

 
 
 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542 
ปริญญาตรี นศ.บ. (ประชาสัมพันธ>) มหาวิทยาลัยเซนต>

จอห>น 
2537 
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5. ช่ือ นางสาวจุฑามาศ       นามสกุล ทองมูล 
5.1 ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย>  
5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปFท่ีจบ 

ปริญญาโท พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันพัฒนา 
บริหารศาสตร> 

2536 

ปริญญาตรี ศศ.บ.  (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2540 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

5.3.2 งานวิจัย  
ไม�มี 

5.3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม�มี 

5.4 ประสบการณ(ในการสอน 
13 ป= 

5.5 ภาระงานสอน 
5.5.1 สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร> 
5.5.2 การบริหารงานบุคคล 
5.5.3 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
5.5.4 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร> 
5.5.5 สัมมนาปqญหาด2านการจัดการประยุกต> 
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ภาคผนวก ฌ 
 

สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ตามความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ตามความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ(  

จังหวัดปทุมธานี 
 

 การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค2าปลีก มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 ขอบเขตของการสํารวจ  
 ผู2วิจัยทําการสํารวจ เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีผู2ใช2บัณฑิตต2องการ โดยเป@นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ ประกอบด2วย  5  ด2าน คือ ด2านคุณธรรม จริยธรรม ด2านความรู2 
ด2านทักษะทางปqญญา ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และด2านทักษะการ
วิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขอบเขตคือ 
 
 กลุ:มตัวอย:างท่ีทําการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผู2วิจัยได2ทําการเก็บข2อมูลจากผู2ใช2บัณฑิตจํานวน  10  ราย ท่ีอยู�ในกรุงเทพมหานคร โดยใช2
วิธี การสัมภาษณ>  ซ่ึ ง มีผู2 ประกอบการคือ ห2 างสรรพสินค2 า เ ซ็นทรัล  รี เทลคอร> เปอร> เรชัน 
บริษัทยัมเรสเตอร>รองซ> ซีพีเฟรซมาร>ท แมคโดนัง ห2างสรรพสินค2าบ๊ิกซี และผู2ประกอบการค2าปลีก
รายย�อยในกรุงเทพมหานคร 
 
 เครื่องมือท่ีใช� คือ แบบสอบถาม  
 
 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตจําแนก      
ในแต�ละด2านตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีสอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ ได2ดังนี้ 

 
1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

หัวข�อในการสํารวจ ค:าเฉล่ีย ส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.1 มีความซ่ือสัตย>ต�อตนเองและหน2าท่ี     4.24          .625 
1.2 มีความตรงต�อเวลาและรับผิดชอบต�อการนัดหมาย     4.28          .454 
1.3 มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย     4.14          .700 
1.4 มีความเสียสละ อุทิศตนและเห็นแก�ประโยชน>ส�วนรวม     4.00 .495 
1.5 มีสัมมาคารวะ มารยาทท่ีดีงาม     3.84 .510 

รวม     4.10 .362 
 

สรุป ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู�ในระดับมาก (4.10) 
เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�าผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความตรงต�อเวลาและ
รับผิดชอบต�อการนัดหมาย(4.28) รองลงมาคือ มีความซ่ือสัตย>ต�อตนเองและหน2าท่ี 
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2. ด�านความรู� 
 

หัวข�อในการสํารวจ ค:าเฉล่ีย ส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.1 มีองค>ความรู2ในสาขาวิชาอย�างกว2างขวางและเป@น
ระบบ 

     4.14 .452 

2.2 มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าและทันสมัย
ของความรู2เฉพาะด2านในสาขาวิชา 

     4.16 .422 

2.3 ตระหนักถึงงานวิจัยในปqจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการ
แก2ปqญหาในสาขาวิชา 

     3.88 .328 

2.4 สามารถต�อยอดองค>ความรู2ในสาขาวิชาได2      4.04 .283 
2.5 ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และ
ข2อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ>ท่ีเก่ียวข2องกับ
สาขาวิชา 

     3.94 .240 

                  รวม      4.03   .195 
 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2 ใช2 บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีความรู2อยู� ในระดับมาก (4.03)         
เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิต มีความเข2าใจเก่ียวกับ
ความก2าวหน2าและทันสมัยของความรู2เฉพาะในสาขาวิชามากท่ีสุด (4.16) 
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3. ด�านทักษะทางปMญญา 
 

หัวข�อในการสํารวจ ค:าเฉล่ีย ส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.1 สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจ 
และประเมินข2อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม�ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลายได2 

4.34 .593 

3.2 สามารถใช2ข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาค2นคว2า
ในการแก2ปqญญาและงานอ่ืนๆ ด2วยตนเองได2 

4.24 .625 

3.3 สามารถศึกษาปqญหาค�อนข2างซับซ2อนและ
เสนอแนะทางแก2ไขปqญหาได2อย�างสร2างสรรค> 

4.28 .454 

3.4 คํานึงถึงความรู2ภาคทฤษฎี ประสบการณ>
ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจใน
การทํางานและการแก2ปqญหาต�างๆ 

4.14 .700 

3.5 สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจอัน     
ถ�องแท2ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.00 .495 

             รวม 4.20 .352 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะทางปqญญาอยู�ในระดับมาก (4.20) 
เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิต สามารถศึกษาปqญหาค�อนข2าง
ซับซ2อนและเสนอแนะทางแก2ไขปqญหาได2อย�างสร2างสรรค> มากท่ีสุด (4.28) 
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4. ด�านทักษะความสัมพันธ(ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวข�อในการสํารวจ ค:าเฉล่ีย ส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.1 มีส�วนช�วยเหลือและเอ้ือต�อการแก2ปqญหาในการ
ทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2อย�างสร2างสรรค> 

3.84 .510 

แสดงออกซ่ึงภาวะผู2นําในสถานการณ>ต�างๆได2 4.14 .452 
4.2 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปqญหาได2อย�าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของผู2อ่ืน 

4.16 .422 

4.3 รับผิดชอบในการเรียนรู2อย�างต�อเนื่องพัฒนาท้ัง
ตนเองและอาชีพอยู�เสมอ 

3.88 .328 

4.4 สามารถประยุกต>ใช2นวัตกรรมใหม�ๆในการ
แก2ปqญหาได2 

4.04 .283 

4.5 มีส�วนช�วยเหลือและเอ้ือต�อการแก2ปqญหาในการ
ทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2อย�างสร2างสรรค> 

3.84 .510 

                 รวม 4.01  .226 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู�ในระดับมาก (4.01) เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�า ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการ
ให2บัณฑิตมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปqญหาได2อย�างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของผู2อ่ืน
อยู�ในระดับมาก (4.16)  
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5. ด�านทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข�อในการสํารวจ ค:าเฉล่ีย ส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.1 สามารถสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 
และการเขียน 

3.94 .240 

5.2 สามารถเลือกใช2วิธีการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม
กับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�าง 

4.34 .593 

5.3 มีทักษะในการวิเคราะห>เชิงปริมาณเพ่ือการ
ตัดสินใจอย�างสร2างสรรค> 

4.16 .422 

5.4 สามารถเลือกใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค
การสื่อสารท่ีทันสมัยได2อย�างเหมาะสม 

3.88 .328 

5.5 สามารถใช2เทคโนโลยีในการรวบรวมข2อมูลแปล
ความหมายและการสื่อสารได2เป@นอย�างดี 

4.04 .283 

                รวม 4.07 .242 
 

สรุป  ในภาพรวมผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห>ตัวเลข       
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู�ในระดับมาก (4.07) เม่ือจําแนกในแต�ละข2อย�อยพบว�า        
ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตสามารถเลือกใช2วิธีการนําเสนอได2อย�างเหมาะสมกับกลุ�มบุคคลท่ี
แตกต�างอยู�ในระดับมากท่ีสุด (4.34) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบข�อแตกต:างระหว:างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข�อแตกต:างระหว:างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

     1. เปรียบเทียบการให�ปริญญา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
 
 

การให2ปริญญาคงเดิม ซึ่งเป@นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ>การกําหนดชื่อปริญญา        
พ.ศ 2548 
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2. เปรียบเทียบโครงสร�าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 

หน:วยกิตรวมไม:น�อยกว:า 128 หน:วยกิต หน:วยกิตรวมไม:น�อยกว:า 136 หน:วยกิต  
   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน:วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน:วยกิต  

1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต 1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน�วยกิต  
1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร> 
      และสังคมศาสตร> 13 หน�วยกิต 

1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร> 
       และสังคมศาสตร> 13 หน�วยกิต  

1.3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร> 
          คณิตศาสตร>และ
เทคโนโลยี 8  

1.3) กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร> 
          คณิตศาสตร>และเทคโนโลยี 8 หน�วยกิต  

   
2) หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน:วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน:วยกิต เนื่องจากมีการเพิ่มรายวิชา

ภาษาจีนพื้นฐานสําหรับธุรกิจค2า
ปลีก เพื่อพัฒนาบัณฑิตให2มีทักษะ
ทางภาษา 

2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา 87 หน�วยกิต 2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา 93 หน�วยกิต 
2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ 69 หน�วยกิต 2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ 75 หน�วยกิต 
2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก 18 หน�วยกิต 2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก 18 หน�วยกิต 

2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการ 
และฝEกประสบการณ>
วิชาชีพ 5 หน�วยกิต 

2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการ 
และฝEกประสบการณ>วชิาชีพ 

7 หน�วยกิต เนื่องจากมีการเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับ
การเตรียมฝEกวิชาชีพและสหกิจ 
ศึกษาเพื่อเพิ่มทูนทักษะมากขึ้น 

      
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน:วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน:วยกิต  
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3. เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
กลุ:มวิชาปฏิบัติการและฝRกประสบการณ(วิชาชีพ 

       
3614801 สหกิจศึกษา 5(450) 3614802 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจดัการธุรกิจค�าปลีก 1(45) เ นื่ อ ง จาก เ พื่ อ

เป@นการเตรียม
ค ว า ม พ ร2 อ ม
ให2กับนักศึกษา
ก�อนการเข2ารับ
การฝEกงาน 
 

 Professional in Retail Business Management 
Project Practices 

  Preparation for Co-operative Education in 
Retail Business Management 

 

 การจัดให2นักศึกษาได2ฝEกปฏิบัติงานจริง ในหน�วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข2องกับการดําเนินธุรกิจ 
เพื่อเปBดโอกาสให2นักศึกษาได2เรียนรู2การทํางาน พัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก2ไขปqญหาต�างๆที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได2 
 

  จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมของผู2เรียนในการรับรู2
ลักษณะอาชีพและโอกาสของการประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให2มีความรู2 ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขา
ชีพ นักศึกษาต2องเตรียมความพร2อมก�อนออกไปฝEก
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให2ความร�วมมือ
โครงการสหกิจศึกษา โดยได2รับคําแนะนําจากอาจารย>
และผู2เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อให2มีความรู2ความ
เข2าใจ ในเรื่อง ที่เกี่ยวข2องกับการทํางานจริง เพื่อให2
นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ และเป@นที่น�าพอใจ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
3614901 โครงงานพิเศษ 5(450) 3614804 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค�าปลีก 6(640)  
 Special Project   Co-operative Education in Retail Business 

Management 
  

 

การศึกษาค2นคว2าข2อมูลเพื่อจัดทําโครงงานพิเศษต�างๆ
ที่เ กี่ยวข2องกับการดําเนินธุรกิจ โดยจัดให2มีการ
นําเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น�าสนใจ 

  

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ร�วมมือกับ
โครงงานสหกิจศึกษา เสมือนเป@นพนักงานเต็มเวลา  
โดย นําความรู2 ที่ ได2 ศึกษามาประยุกต> ใช2 ในการ
ปฏิบัติงานด2านธุรกิจค2าปลีก   

   3614803 การ เต รียมปฏิ บั ติ ก า ร โครงงาน วิชาชีพทาง        
การจัดการธุรกิจค�าปลีก 

1(45)  

    Preparation for Professional in Retail 
Business Management Project Practices 

  

    

เตรียมดําเนินโครงงานที่นักศึกษาเป@นผู2 เสนอหรือ
อาจารย>ที่ปรึกษาโครงงานเป@นผู2กําหนดหัวข2อให2 หัวข2อ 
ที่เสนอต2องเป@นเรื่องที่น�าสนใจในปqจจุบันในสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค2าปลีก  โดยเน2นการแก2ปqญหาด2าน 
การจัดการธุรกิจค2าปลีก   

   3614805 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ 
ค�าปลีก                                    

6(640)  

    Professional in Retail Business 
Management Project Practices 

  

    การศึกษาค2นคว2าข2อมูลเพื่อจัดทําเป@นโครงงานพิเศษ
ต�างๆ ที่เกี่ยวข2องกับการดําเนินธุรกิจ โดยจัดให2มี    
การนําเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น�าสนใจ    
โดยความเห็นชอบของคณาจารย> ในสาขาวิชา      
การจัดการธุรกิจค2าปลีก  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   1552118 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค�าปลีกด�านอาหาร 3(3-0-6) เพื่อเพิ่มทักษะ 
    Business English For Food Retail  ทางภาษา 

    

พื้นฐานทางภาษา อังกฤษ ที่ ใช2 ใน ธุร กิจค2 าปลี ก       
ด2านอาหาร ทั้งในด2านศัพท>เฉพาะและศัพท>เกี่ยวข2อง  
ร วม ทั้ ง การ ใช2 ในการติ ดต� อต� า งๆ ที่ จํ า เป@ นต� อ         
การประกอบวิชาชีพ  

เฉพาะด2าน 
 
 
 

   2563304 กฎหมายทรัพย(สินทางปMญญา 3(3-0-6) มุ�งเน2นให2เป@น 
    Intellectual Property Law  ผู2ประกอบการ 

    

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อทางการ
ค2าและเครื่องหมายการค2า 
 
  

ค2าปลีกที่มี
ความรู2ในเรื่อง
ของกฎหมาย 
และลิขสิทธิ์ 

   3541301 การขายส:งและการขายปลีก 3(3-0-6)  
    Wholesaling and Retailing   

    

ความหมายวัตถุประสงค> ความสําคัญของการขายปลีก
และการขายส�งปqจจัยประเภทต�างๆ และหลักเกณฑ>ใน
การขายปลีกและการขายส�ง ทําเล การจัดอรูปองค>กร
การดําเนินงาน  การส�งเสริมการขาย การโฆษณา การ
ขายปลีกและการขายส�ง การกําหนดราคาขาย และ
เทคนิคการขาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3542107 นโยบายผลิตภัณฑ(และราคา 3(3-0-6)  
    Product and Pricing Policies   

    

บทบาทหน2าที่ความรับผิดชอบของผู2จัดการผลติภณัฑ> 
แนวคิดการจัดส�วนประสมผลิตภณัฑ> การออกแบบ
และบรรจุภณัฑ> นโยบายตราสินค2า การวางตําแหน�ง
ผลิตภณัฑ>ใหม� วัฏจักรผลิตภัณฑ> สาเหตุของผลิตภณัฑ>
ล2มเหลว และวิธีการหลีกเลีย่งปqจจัยที่มีอิทธิพลต�อการ
ตัดสินใจวัตถุประสงค>การกําหนดราคา การใช2ราคา
เป@นเครื่องมือสําหรับกลยุทธ>ทางการตลาด การ
เปลี่ยนแปลงราคา และการกําหนดราคา   

   3542201 เทคนิคการขายและการบริการลกูค�า 3(3-0-6)  
    Technical Sales and Customer Service   
    ความสําคัญของการขายและการบริการลูกค2า 

แนวความคิดทางการตลาด และการบริการ ประเภท
และลักษณะของการขายและการบริการลูกค2า  
ความรู2เกี่ยวกับผลิตภณัฑ> และบรกิารกิจการ ลูกค2า คู�
แข�งขัน และเทคนิคการขายและบริการ คุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก2าวหน2า
ของพนักงานขาย ความรู2ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่
เกี่ยวข2องการงานขายและงานบริการ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3542306 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)  
    Direct Marketing   

    

ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง 
กระบวนการ ผลกระทบ  การจัดการ กลยุทธ>และ
ยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจนปqญหาและแนว
ทางแก2ไข สําหรับตลาดทางตรง   

   3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)  
    Integrated Marketing Communication   
    รายวิชาที่ต�องเรียนมาก:อน :  3542105  พฤติกรรม

ผู�บริโภค   
 

 
    ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารการตลาด 

การวางแผนกลยุทธ>การสื่อสาร การตลาด การสื่อสาร 
การตลาดแบบครบวงจร การประเมินผลโปรแกรม 
การสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาการนํากลยุทธ>การ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไปใช2และหัวข2อที่
จําเป@นทางสื่อสารการตลาด กลยุทธ>การตลาดแบบ
ใหม�  ๆ  เครื่ อ งมื อสื่ อสารการตลาดแบบใหม�ๆ 
พฤติกรรม ผู2บริโภค เป@นต2น การประยุกต>หลักการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับสถาบัน องค>กรและ
ชุมชน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3543103 กลยุทธ(การตลาด 3(3-0-6)  

    Marketing Strategies   
    หลักการและการวางแผนกลยุทธ>ทางการตลาด การใช2

กลยุทธ>สําหรับส�วนตลาดแบบต�างๆ กลยุทธ>เ พื่อ
แสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ>ทางการแข�งขัน
ทางการตลาด กลยุทธ>ที่ 

 

 
   3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6)  
    Efficiency Development   
    ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ>ใน    

การพัฒนา บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ   
การปรับแต�งบุคลิกภาพของตนเองและผู2 อื่น ความ
ต2 อ ง ก า ร ข อ ง ม นุ ษ ย>  ค� า นิ ย ม  ก า ร สํ า ร ว จ               
และการแลกเปลี่ยนค�านิยมที่สัมพันธ>กับการทํางาน 
วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปnาประสงค>ของชีวิต
และการทํางาน การสํารวจความรู2สึก ปqญหา อุปสรรค 
วิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร2างความ
เชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน   
การทํางาน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3563111 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อม 3(3-0-6)  
    Small and Medium Enterprise   
    ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลาง และ   

ขนาดเล็ก การบริหารงานและปqญหาที่เกี่ยวข2องใน    
การดําเนินธุรกิจขนากลาง และขนาดเล็ก การเริ่มต2น
ปร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ  ก า ร ล ง ทุ น  ก า ร จั ด ห า เ งิ น ทุ น 
การจัดองค>การ การปฏิบัติงาน โครงสร2างของตลาดและ
การดํ า เ นินกลยุทธ>ทางการตลาด ข2 อได2 เปรี ยบ
เสียเปรียบของธุร กิจขนากลางและขนาดเล็กใน     
ระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ>ของส�วนต�าง ๆ เช�น 
การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย> การผลิต 
กฎหมายที่เกี่ยวข2อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ> 
การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโน2มและบทบาท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

 
   3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส( 3(3-0-6)  
    Franchise Business Management   
    ความเป@นมาของธุรกิจแฟรนไชส> ลักษณะ ของกิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส> โครงสร2าง แนวทางการจัดตั้ง และ
ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ฟ ร น ไ ช ส>  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ              
ร2านสรรพสินค2า ร2านสรรพาหาร การค2า ปลีก นโยบาย
การซื้อ การรับสินค2า การขาย การกําหนดราคา     
การควบคุมสินค2าคงคลั ง  การบริหารพนักงาน       
การเลือกทําเลที่ตั้งการค2า วิธีการบริหาร การส�งเสริม
การจัดจําหน�าย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3612105 การบริหารหน�าร�าน  3(3-0-6) เ พื่ อ ให2 ผู2 เ รี ย น

เข2าใจเ กี่ยวกับ
การบริหารหน2า
ร2านที่ถูกต2อง 
 

    Frontline Management  
    บทบาทหน2าที่ความรับผิดชอบ การกําหนดเปnาหมาย

ในการบริหารร2 าน  การวางแผนในการทํางาน       
การ จัดการตนเอง เ พื่อให2พร2 อม กับการ เรี ยนรู2  
การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการบริหาร 
เวลา รวมทั้งหลักการทํางานร�วมกัน 

 

   3612203 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) เพื่อให2ผู2เรียน
สามารถจัดการ
กับความเสีย่ง
ทางธุรกิจได2 
 

    Risk Management  
    ความ เสี่ ย งจ ากการดํ า เ นิน ธุ ร กิ จ  คว าม เ สี่ ย ง          

จากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต ข2อกีดกันทางการค2า 
กฎหมายการเมือง และภัยพิบัติต�างๆ การบริหาร
ความเสี่ ยงให2หมดไปหรือให2ลดเหลือน2อย ที่สุด 
เครื่องมือที่ใช2ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3612204 การให�บริการและการสร�างความประทับใจแก:ลูกค�า 3(3-0-6) เนื่องจากเป@นที่ 

ผู2ประกอบการ
มุ� ง ห วั ง ใ ห2 
ผู2 เรียนมี ทักษะ
ใ น ก า ร ส ร2 า ง
ความประทับใจ 
 

    Service and Customer Expectation 
Creation 

 

    ทัศนคติในการให2บริการ การเตรียมความพร2อมใน 
การให2บริการ ภาพลักษณ>ของผู2ให2บริการ การแต�งกาย
และการวางตัว การรู2จักลูกค2าและประเภทของลูกค2า 
รู2จักและทําความเข2าใจในความคาดหวังของลูกค2า 
การสร2างความประทับใจให2กับลูกค2าแต�ละประเภท
วิเคราะห>จุดเด�นของผลิตภัณฑ>และการบริการของเรา
การวิเคราะห>และทําความรู2 จักกับคู�แข� งตัวจริ ง
ตลอดจนบันทึกการเดินทางและจุดให2บริการลูกค2า 
(Customer Touch Points) 

 

   3612205 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน 
Recognition Culture for Efficiency 
Management 

3(3-0-6)  

    ความพึงพอใจของพนักงานในการทํางาน หลักใน  
การชื่นชมที่มีประสิทธิภาพ ต2นทุนและผลประโยชน>ที่
ได2จากหลักการชื่นชม การสร2างวัฒนธรรมการชื่นชม
ให2เกิดขึ้นในองค>กร และเครื่องมือสําหรับการชื่นชม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3612206 การสร�างแบรนด( 

Brand Creation 
3(3-0-6)  

    ความสําคัญของการสร2างแบรนด>กับความสําเร็จของ
ธุรกิจ วิธีการสร2างแบรนด> และ กลยุทธ>การตลาดที่มี
ผลกระทบต�อการสร2างแบรนด> ตลอดจนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร2างแบรนด>ในยุคข�าวสาร
ไร2พรมแดน 

  

   3613104 การทํางานเปIนทีมด�วยทัศนคติเชิงบวก 
Positive Attitude Teamwork 

3(3-0-6) เ นื่ อ ง จ า ก     
เ ป@ น ค ว า ม 
ต2 อ ง ก า ร ข อ ง    
ผู2ประกอบการ 
ที่ต2องการให2เน2น
ก า รมี ทั ศนค ติ
เ ชิ ง บ ว ก เ พื่ อ
นํ า ไ ป สู� ค ว า ม 
สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ทํางาน 

    การเสริมสร2างทัศนคติในเชิงบวกให2กับตนเอง เทคนิค
การเอาชนะหลุมพรางด2วยตนเอง วิธีการสร2างทัศนคติ
เชิงบวกให2กับทีมงาน องค>ประกอบสําคัญของทีมงาน 
การสร2างทีมงานที่ดี การตั้งเปnาหมายของทีมงาน   
การวิเคราะห>ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานใน   
แต�ละช�วงเวลา การวางแผนพัฒนาทีมงาน รวมทั้ง   
การจูงใจและการสร2างความมีส�วนร�วมภายในทีมงาน 
ตลอดจนการฝEกปฏิ บัติ เ พื่อการสร2างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613105 การจัดการกับปMญหาและการบริหารจัดการงานด�าน

บริการ 
Problem Solving and Management of 
Service Business 

3(3-0-6)  

    การวิเคราะห>ปqญหาที่แท2จริงในงานบริการ การวาง
แนวทางในการแก2ปqญหา การคัดเลือกแนวทางใน   
การแก2ปqญหาและการตัดสินใจ เทคนิคในการตัดสินใจ
ในงานบริการอย�างมีประสิทธิภาพ การวางแผน
ปฏิบัติการเพื่อแก2ปqญห (Action Plan) การดําเนินการ
แก2ปqญหาตามแผนให2มีประสิทธิภาพ การบริหารและ
จัดการเวลาตามลําดับความสําคัญ เทคนิคการจัดการ
กับปqญหาเฉพาะหน2าที่เกิดใน     งานบริการ รวมทั้ง
การประเมินผลการแก2ปqญหา ตลอดจนการฝEกปฏิบัติ
กรณีศึกษาในการจัดการแก2ปqญหาเรื่องร2องเรียนและ
คําตําหนิของลูกค2า 

  
      

   3613106 พฤติกรรมลูกค�าและการให�บริการลูกค�าอย:าง
ประทับใจ 

3(3-0-6)  

    Customer Behavior and Customer Mania 
Expectation  

  

    พฤติกรรมการบริโภคของลูกค2าในตลาด ปqจจัยที่มี
อิทธิพลต�อพฤติกรรมการซื้อของลูกค2า กระบวนการ
การตัดสินใจซื้อ กระบวนการยอมรับสินค2าใหม�ของ
ลูกค2า รวมทั้งเข2าใจความต2องการของลูกค2าและการ
ให2บริการลูกค2าอย�างเหนือความคาดหมาย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613107 การสื่อสารอย:างมีประสิทธิภาพ   

Effective Communication 
3(3-0-6)  

    สื่อสาร การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสามารถ   
ใช2เทคนิคต�าง ๆ ในการสื่อสารในโอกาสต�าง ๆ ได2
อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  

   3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค�า
ปลีก  
Retail Business Information and 
Communication Technologies 

3(3-0-6)   

    แนวคิดและเครื่ องมือ ที่ จํ า เป@นต�อการใช2 ระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการค2าปลีกเพื่อพัฒนาขัด
ความสามารถในการแข�งขันในการค2าปลีก เน2นการ
พัฒนากลยุทธ> การบริหาร และการปฏิบัติการ โดย
กา ร ใ ช2 เ ทค โน โ ล ยี ก า รสื่ อ ส า ร  ไ ด2 แ ก�  ก า รค2 า
อิเล็กทรอนิกส> การใช2อินเทอร>เน็ตเพื่อการค2าปลีก
แนวความคิดเกี่ยวกับ  B-to-B, B-to-C, B-to-E   
การจัดการโซ�อุปทานบนอินเทอร>เน็ต การวิเคราะห>
เ ว็ บ ไ ซต>  แ ละจ ริ ย ธร รม ในกา ร ใช2 เ ทค โน โ ล ยี           
ท า ง ก า ร ค2 า ป ลี ก  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ทํ า ก า ร ต ล า ด     
ผ�านโทรศัพท>มือถือ และแนวคิดสมัยใหม�เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีค2าปลีก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค�าปลีก 

Retail Business Case Studies 
3(3-0-6)  

    กรณี ศึกษาเ กี่ยวกับธุรกิจค2าปลีกประเภทต�างๆ 
วิเคราะห>ปqญหาและ แนวทางแก2ไขปqญหา อภิปราย
และเสนอแนะแนวทางในการแก2ปqญหาแบบอื่นๆ 
รวมถึงการพิจารณาปqจจัยภายใน และภายนอก      
มาประยุกต>ใช2ในการแก2ปqญหาและพัฒนาธุรกิจค2าปลีก
โดยอ2างอิงจากกรณีศึกษา 

  

   3613204 การออกแบบและการเลือกทําเลที่ตั้งร�านค�า 
Store Location and Design 

3(3-0-6)  

    ปqจจัยที่มีผลกระทบต�อการเลือกทําเลที่ตั้ง ทั้งปqจจัย
ภายนอก และปqจจัยภายในรวมถึงปqจจัยจากทําเลที่ตั้ง
ร2านค2าที่มีผลกระทบต�อการเจริญเติบโตของธุรกิจ   
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล2อมของทําเลที่ตั้งร2านค2า 
และการแก2ไขปqญหาที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613204 การจัดการลูกค�าสัมพันธ(ในธุรกจิค�าปลีก 

Customer Relation for Retail Business 
Management 

3(3-0-6)  

    ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน>ของการจัดการ
ลูกค2าสัมพันธ> ที่มีต�อองค>กร รูปแบบ การนํามา
ประยุกต>ใช2ให2สอดคล2องกับการดําเนินธุรกิจและ      
กลยุทธ>ขององค>กร การออกแบบการนําสนเทศเข2ามา
ประยุกต>ใช2 การตอบสนองตรงกับความต2องการของ
ลูกค2า ผลกระทบภายหลังการนําการจัดการลูกค2า
สัมพันธ>มาใช2 แนวโน2มของการจัดการลูกค2าสัมพันธ> 
และแนวโน2มในอนาคต รวมทั้งการนําเทคโนโลยี  
อินเทอร>เน็ตและการหาโอกาสทางการตลาดโดยใช2
เทคโนโลยี 

  

   3613206 การส:งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจค�าปลีก 3(3-0-6)  
    Promotion mix for Retail Business   
    ความหมาย ความสําคัญเกี่ยวกับการส�งเสริมการตลาด

สําหรับ ธุร กิจค2 าปลีก รวมถึงการ จัดส�วนประสม
การตลาด  กระบวนการสื่อสาร องค>ประกอบของ    
การสื่อสาร วิธีการส�งเสริมการตลาด การเลือกตลาด
เปnาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค>  การส�งเสริม
การตลาด การกําหนดงบประมาณ การเลือกใช2
เครื่องมือในการ สื่อสารการตลาดที่ให2ประสิทธิภาพสูง 
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข2องกับการส�งเสริม
การตลาดสําหรับธุรกิจค2าปลีก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613207 การจัดการทรัพยากรมนุษย(สําหรับธุรกิจค�าปลีก  

Retail Business Human Resources 
Management 

3(3-0-6)  

    ความเป@นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย>ขอบข�ายหน2าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย>สําหรับธุรกิจค2า
ปลีก การวิเคราะห>การวางแผนกําลังคน การสรรหา 
การคัดเลือก การฝEกอบรม การพัฒนา การประเมินผล 
และปqจจัยที่เกี่ยวข2องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย> 
ตามธุรกิจค2าปลีกประเภทต�างๆ 

  

   3613208 การบริหารต�นทุนร�านค�า 
Store Cost Management 

3(3-0-6)  

    ต2นทุนที่จําเป@นต�อการดําเนินธุรกิจค2าปลีกต�างๆ เช�น 
ค� าแรงงาน ค� าสาธารณูปโภค ต2นทุนของสินค2 า 
รวมไปถึงการคํานวณต2นทุนทั้งหมด และการคํานวณ
จุดคุ2มทุน ซึ่งจะจําเป@นต�อการดําเนินธุรกิจ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3613209 การบริหารหมวดหมู:ผลิตภัณฑ( 3(3-0-6)  
    Category Management    
    แ น ว คิ ด ข อ งก า ร บ ริ ห า ร ห ม ว ด ห มู� ผ ลิ ต ภั ณ ฑ>           

การจัดประเภทหมวดหมู�ผลิตภัณฑ> การแบ�งส�วนตลาด  
กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ>  กลยุทธ>การจัดแบ�ง  
การ จัด ซื้อสินค2า  การตัดสินใจเ กี่ยวกับปริมาณ      
การสั่งซื้อสินค2า  ประเภทของผู2ปnอนปqจจัยการผลิต 
การวางแผนและการจัดการสินค2าคงคลัง  การจัดสรร
พื้นที่  การบริหารพื้นที่  การพัฒนาความสัมพันธ>
ร ะ ห ว� า ง ผู2 ค2 า ป ลี ก แ ล ะผู2 ปn อ น ปq จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต            
ตัวแบบการตอบสนองลูกค2าอย�างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร หมวดหมู�
ผลิตภัณฑ>  การประเมินผลการบริหารหมวดหมู�
ผลิตภัณฑ>ในร2านค2าปลีก 

  

   3613211 การสร�างความเชื่อมั่นในทีมงาน 
Building Trust Worthy Teamwork 

3(3-0-6)  

    หลักการเสริมสร2างทัศนคติในการทํางานที่มีแนวคิดว�า
ทุกคนมีความตั้งใจที่ดีและพร2อมที่จะนําความสามารถ
ที่โดดเด�นของตนเองมาใช2ในการทํางานอย�างเต็ม
ความสามารถ การสร2างความไว2วางใจในทีม การสร2าง
ความเชื่อมั่นให2กับทีม และการสอนงานให2กับทีม 
(Coaching)  รวมทั้งการมอบอํานาจการตัดสินใจ
ให2กับทีม (Empowerment) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผล 
   3621101 หลักการจัดการโลจิสติกส(และซัพพลายเชน 

Principle of Logistics and Supply chain 
3(3-0-6)  

    ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส>และซัพพลายเชน     
ต�อองค>กรและระบบเศรษฐกิจการดํ า เ นินงาน        
ด2านโลจิสติกส>และซัพพลายเชน อาทิเช�น การจัดหา
และจัด ซื้อ  การ จัดการสินค2 าคงคลั ง  การผลิ ต       
การขนส�งการจัดการวัสดุ การคลังสินค2า การกระจาย
สินค2 า การค2 าระหว�างประเทศ กฎหมายต� างๆ         
ที่เกี่ยวข2อง 

  

   5074302 สุขภบิาลในอุตสาหกรรมอาหาร 
Food Plant Sanitation 

3(2-0-4)  

    แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ>วิธีการที่ดี 
(Good Manufacturing Practice ; GMP)         
หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ตั้งและอาคารการผลิต
เครื่องมือ เครื่องจักและอุปกรณ>การผลิต การควบคุม
กระบวนการผลิตให2ถูกหลักสุขาภิบาล หลักการ      
ทําความสะอาด การควบคุมคุณภาพน้ําที่ใช2ในโรงงาน 
การ จัดการของเสีย ในโรงงานและสิ่ งแวดล2อม      
การบํารุงรักษา เครื่องจักร สุขอนามัยของบุคลากรใน
โ ร ง งาน  กา รควบ คุมห นู  แมลงและ จุ ลิ นทรี ย>          
การจัดเก็บและการควบคุมการขนส�งตลอดห�วงโซ�
อาหาร 
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