
 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) 

จังหวัดปทุมธานี



ก 

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=ท่ีจบของ

อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข2อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
5 

หมวดท่ี 2 ข/อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน 13 
 4. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝEกงาน) 51 
 5. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 52 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู/ กลยุทธ)การสอนและการประเมินผล 53 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 53 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 53 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก 

หลักสูตรสู�รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

57 
 



ข 

สารบัญ (ต�อ) 
 

  หน/า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ)ในการประเมินผลนักศึกษา 63 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 63 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 63 

 3. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 63 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย) 64 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 64 
 2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย> 64 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 65 
 1. การบริหารหลักสูตร 65 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 67 
 3. การบริหารคณาจารย> 68 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 69 
 5. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 69 
 6. ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ 

ผู2ใช2บัณฑิต 
 

69 
 7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 70 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 71 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 71 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 71 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 71 

ภาคผนวก  72 
 ภาคผนวก ก ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 
 

73 
 ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว2น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

 
 

86 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อนสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 

 
91 

 ภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 93 

 



ค 

สารบัญ (ต�อ) 
 

  หน2า 
 ภาคผนวก จ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 

จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 2360/2555 เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน 

 
 

108 

 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
110 

 ภาคผนวก ช รายงานการวิพากษ>หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
               การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

114 

 ภาคผนวก ซ ผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 121 
 ภาคผนวก ฌ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการ

       ของผู2ใช2บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
                 แห�งชาติและความต2องการและปgจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษา 
                 ต�อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
                 การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ>  
                 จังหวัดปทุมธานี 

127 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ญ บันทึกข2อตกลงโครงการความร�วมมือ ระหว�างมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
กับ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

135 
 

 ภาคผนวก ฎ บันทึกความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ>  จังหวัดปทุมธานี  กับ มหาวิทยาลัย     
หนานชาง เมืองเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

139 

 



1 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Airline  

  Business Management (International Program) 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 
                 ชื่อย�อ  :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Bachelor of Business Administration (Airline Business  

   Management) 
 ชื่อย�อ  :  B.B.A. (Airline Business Management) 

 
3. วิชาเอก   ไม�มี 

 
4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 139 หน�วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป@นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป= 
5.2 ภาษาท่ีใช/  

ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข/าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติท่ีสามารถใช2ภาษาอังกฤษได2เป@นอย�างดี 
 
  



2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป@นหลักสูตรร�วมกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ หลักสูตรการจัดการการบิน 

มหาวิทยาลัยหนานชาง เมืองเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี เป@นผู2ให2ปริญญา 

5.5 การให/ปริญญาแก�ผู/สําเร็จการศึกษา 
 ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป@นปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>     

ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
� หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2556 
 เริ่มใช2หลักสูตรนี้ตั้งแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ป=การศึกษา 2556 
� สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบ ในการนํ า เสนอหลั กสู ต รต� อสภ ามหาวิท ยาลั ย  ในการป ระชุ ม  ครั้ ง ท่ี  3/2556 
เม่ือวันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556  
� สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี 5 / 2556 เม่ือวันท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
7. ความพร/อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    ป=การศึกษา พ.ศ. 2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 พนักงานต2อนรับภาคพ้ืนของสายการบินท้ังในและต�างประเทศ 
 8.2 พนักงานต2อนรับบนอากาศยานของสายการบินท้ังในและต�างประเทศ 
 8.3 พนักงานสํารองท่ีนั่งและออกบัตรโดยสารของสายการบินท้ังในและต�างประเทศ 
 8.4 หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องในอุตสาหกรรมการบิน เช�น พนักงานขนส�งทางอากาศ พนักงาน
บริการลานจอด เป@นต2น 
 8.5 พนักงานบริการท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจการบิน 
 8.6 พนักงานในธุรกิจบริการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปGท่ีจบของอาจารย)ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปGท่ี
จบ 

1. นางสาว 
ณัฐกานต>   
ต้ังวนาไพร 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการ 
การบิน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟnา
สื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร> 
วิทยาเขตหาดใหญ� 

2554 
 

2552 

2. นายปรัชญพัชร  
วันอุทา 
 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการ 
การบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย> 

 

2554 
 

2551 

3. นางสาว 
ลลิตลักษณ> 
ธารีเกศ 

อาจารย> วท.ม. (การบริหาร 
การบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร>นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 

2556 
 

2545 
4. นายสอาด 

บรรเจิดฤทธิ์ 
อาจารย> D.B.A. (Business 

Administration) 
 
M.B.A. (Business 
Administration) 
M.P.P.M. (การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>)  

University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia.  
สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย
(AIT) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน       
บริหารศาสตร> 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2550 
 
 

2543 
 

2542 
 

2522 
5. นางสาวลลิดา  

แก2วฉาย 
 

อาจารย> M.Sc. (Corporate 
Brand Management) 
B.B.A. (Advertising 
Management) 
 

Brunel University, London, 
UK. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

2552 
 
2550 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ในสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ)ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปJนต/องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ท�ามกลางกระแสโลกาภิวัตน>และการแข�งขันท่ีรุนแรงของคู�แข�งท้ังภายในและระหว�าง
ประเทศและรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต2องการกําลังคนเพ่ือการวางแผนการผลิตและ
พัฒ นากําลั งคนของประเทศ  ได2 กํ าหนดยุทธศาสตร> ท่ี  2  : ยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา                    
ในระดับอุดมศึกษาให2มีมาตรฐานสอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานสาขาอุตสาหกรรมและ
การบริการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2553) การจัดการในธุรกิจการบินจึงเป@นเครื่องมือ
สําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของผู2ประกอบการ และเป@นองค>ประกอบท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการพัฒนาธุรกิจการบินให2มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน และ
เก่ียวเนื่องถึงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู�สากล ของแผนพัฒนายุทธศาสตร>การพัฒนาและปรับปรุง 
เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู�สากลให2เกิดความทันสมัย และร�วมกับสถานประกอบในหน�วยงาน
ธุรกิจการบิน โดยตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณ คือ การพัฒนาบุคลากรด2านธุรกิจการบิน ให2เพียงพอ
ต�อการขยายตัวอย�างรวดเร็ว และต�อเนื่องของตลาดแรงงาน โดยมีความร�วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับการพัฒนากําลังคนในเชิงคุณภาพได2มุ�งเน2นไปท่ีการมี
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด2านการจัดการธุรกิจการบินท่ีมีคุณภาพได2มาตรฐานระดับ
สากล ตามยุทธศาสตร>อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร2อมสู�การเป@นประชาคมอาเซียนในป= พ.ศ. 
2558 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 2553) 

 11.1.1  สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต�อการเป@นประชาคมอาเซียน
ภายในป= พ.ศ. 2558 

 11.1.2  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทํางาน
ท้ังในหน�วยงานระหว�างประเทศ บริษัทข2ามชาติในประเทศ หรือประกอบการในกลุ�มประเทศอาเซียน
เพ่ิมข้ึนในแต�ละประเทศ 

 11.1.3  พัฒนาสมรรถนะด2านการใช2ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีใช2ในการ
ทํางานได2 

 11.1.4  พัฒนาสมรรถนะด2านการประกอบวิชาชีพและการทํางานข2ามวัฒนธรรม
ของบัณฑิตไทย 

11.2 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ได2คํานึงถึงสังคมและสภาวะแวดล2อมท้ังในเขต

พ้ืนท่ีใกล2เคียงโดยเฉพาะท�าอากาศยานดอนเมือง และท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป@นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
จัดการในส�วนของการบริการของสายการบิน และเอ้ือประโยชน>ให2มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู2วิทยาการต�างๆ กับภาคเอกชนและจัดส�งนักศึกษาเข2าไปเรียนรู2การดําเนินงานจริง โดยจัดทํา
เป@นกรณีศึกษา การศึกษาดูงานจากสภาพจริงตลอดจนการฝEกงานในสถานประกอบการต�างๆ        
ในการจัดการเรียนการสอน  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให2บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร�ความรู2 
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และการให2คําปรึกษาด2านการจัดการในธุรกิจการบิน จึงเป@นส�วนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยได2จัดทํา
หลักสูตรดังกล�าวข้ึน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข/อ 11 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข/องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอกจึงจําเป@นต2องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ท่ีมีศักยภาพ  
และสามารถปรับเปลี่ยนได2ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค>ความรู2ใหม� ๆ ในการผลิตบุคลากร
ด2านอุตสาหกรรมการบิน โดยร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยกับองค>การท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือสนองความ
ต2องการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยู�อีกมากในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล ท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศ โดยกําลังคนท่ีผลิตนั้นจะต2อง มีความรู2 ทักษะและความพร2อมท่ีจะปฏิบัติงานได2ทันที 
และมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาตนเองให2เข2ากับลักษณะงานท้ังในด2านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ความเข2าใจในผลกระทบของการดําเนินงานด2านธุรกิจการบิน และการบริการต�อสังคม โดยต2องปฏิบัติ
ตนอย�างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป@นไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการ
เด�น เน2นคุณธรรม นําท2องถ่ินพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี” 

12.2 ความเก่ียวข/องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสนับสนุนให2มหาวิทยาลัยเป@นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในอุษาคเนย> 

สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล2อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน2าท่ี ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1   ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู�คุณธรรม สํานึกในความเป@นไทย มีความรักและผูกพันต�อ
ท2องถ่ินอีกท้ังส�งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช�วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล�าวจะต2องให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.2  แสวงหาความจริงเพ่ือสู�ความเป@นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปgญญา
ท2องถ่ิน ภูมิปgญญาไทย และภูมิปgญญาสากล 

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 

 
13. ความสัมพันธ)กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
      หลักสูตรการจัดธุรกิจการบิน จะมีความสัมพันธ>กับหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
มนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>  

13.1 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
� หมวดวิชาเฉพาะ 
� หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.2 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปBดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ คณะ

มนุษยศาสตร>และคณะสังคมศาสตร> สามารถเลือกเรียนได2ในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจ 
นอกจากนี้โดยเลือกเรียนเป@นวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ  
 13.3.1 ให2มีการปรึกษาหารือระหว�างผู2สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือให2ได2เนื้อหาความรู2และทักษะทางการจัดการการบินตามความต2องการของหลักสูตร  
 13.3.2 สํารวจความต2องการเชิงวิชาชีพจากผู2ประกอบการธุรกิจการบิน การท�องเท่ียว 

การโรงแรมและธุรกิจบริการอ่ืนๆ ร�วมกันกับผู2สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต2องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู2และทักษะ

วิชาชีพเป@นระยะ เพ่ือแสวงหาลู�ทางในการปรับปรุงรายวิชาร�วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข/อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค)ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 มุ�งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถทางภาษาต�างประเทศ เชี่ยวชาญท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการธุรกิจการบิน ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีดีและสามารถทํางาน
ร�วมกับผู2อ่ืนได2 

1.2  ความสําคัญ   
ปgจจุบันอุตสาหกรรมการบิน ได2กลายเป@นเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข�งขันของผู2ประกอบการ องค>ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให2 มี
ประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย )ซ่ึงเป@นผู2นําองค>ความรู2มาใช2ในการวางแผนการดําเนินการ       
และประยุกต>ใช2ในงานด2านบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค>การในอุตสาหกรรม
การบิน  ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต�การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ตลอดจนภาครัฐได2มีการ
สนับสนุนให2ประเทศไทยเป@นศูนย>กลางทางการบินของเอเชีย  ดังนั้นจึงเป@นโอกาสดีท่ีจะผลิตบัณฑิต
ด2านการจัดการธุรกิจการบิน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน และสามารถใช2ทรัพยากรภายนอก 
โดยร�วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให2บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน  ปฏิบัติงาน
รายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู2เชี่ยวชาญและผู2ท่ีมีประสบการณ>ในวิชาชีพ  เป@นวิทยากรพิเศษ
ส�งเสริมให2หลักสูตรมีความเข2มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จึงมีความสําคัญ และสอดคล2องกับความต2องการขององค>การต�างๆ 
ท้ังในและต�างประเทศ 

1.3  วัตถุประสงค)  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให2มีความรู2 คุณลักษณะ และทักษะท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพ    

ในงานอุตสาหกรรมการบินได2 
1.3.2 เพ่ือสร2างบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินให2มีจิตสํานึกในงานบริการตลอดจน           

มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ) หลักฐาน/ตัวบ�งช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ธุรกิจการบิน ให2มีมาตรฐานไม�
ตํ่ า ก ว� า ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคล2องกับความต2องการของ
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต2องการกําลังคนใน
ภาคธุรกิจเพ่ือเป@นข2อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. สํารวจความต2องการความรู2
ทักษะของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจการบินท่ี
ผู2ประกอบการต2องการเพ่ือนํามา
พัฒนาหลักสูตร 
3. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมามีส�วน
ร�วมในการพัฒนาหลักสูตร 
4.  ประสานความร� วม มื อกั บ
ผู2ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ก า ร บิ น แ ล ะ อ งค> ก ร อ่ื น ๆ ท่ี
เก่ียวข2องในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน   
สหกิจศึกษา  
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย�าง
สมํ่าเสมอ 

1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย�างน2อยร2อยละ 
95 ผ�านการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
4. เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจ 
5. ผู2ใช2บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู2ความสามารถ 
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยระดับ 
3.5 จากระดับ 5 

2. พั ฒ น าบุ คลากร เพ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การให2ความรู2แก�นักศึกษา 

1. อาจารย >ใหม �ต 2องผ �านการ
อบรมหลักสูตรเบ้ืองต2นเก่ียวกับ
เทคนิคการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล 
2. อาจารย>ทุกคนต2องเข2าอบรม
เก่ี ย ว กั บ ห ลั ก สู ต รก ารส อ น
รูปแบบต�างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือให2มีความรู2
ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผู2สอน
จ ะ ต2 อ ง ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลได2เป@นอย�างดี 

1. ห ลั ก ฐ าน ห รื อ เอ ก ส า ร
แสดงผลการดําเนินการ 
2. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย> 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ) หลักฐาน/ตัวบ�งช้ี 
3. พัฒนาบุคลากรด2านองค>ความรู2
ให2 ก2 าวทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
และองค>ความรู2ใหม�ๆ ในสาขาการ
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น  แ ล ะ
พัฒนาการบริการวิชาการและ
สร2างเสริมประสบการณ>การนํา
ความรู2ด2านการจัดการธุรกิจการ
บินไปใช2ในปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค>ความรู2ให2ก2าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 
2. สนับสนุนบุคลากรด2านการ
เรียนการสอนและทํ างาน
บริการวิชาการแก�องค>การ
ภายนอก 
3. กําหนดให2นักศึกษาทํางาน
วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถนํา
ผลท่ีได2มาใช2ในการดําเนินงาน
ไ ด2 จ ริ ง แ ล ะ เส ริ ม ส ร2 า ง
ประสบการณ>การนําความรู2ไป
ใช2การปฏิบัติงานจริง 

1. หลักฐานการส�งบุคลากรเข2า
รับการฝEกอบรม/การเข2าร�วม
การประชุม/สัมมนาวิชาการ
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องกับสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน 
2 . งานบ ริก ารวิ ช าการต� อ
อาจารย>ในหลักสูตร 
3. งานวิจัยและงานวิชาการท่ี
นักศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนา
ความรู2 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

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

ไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ให2เป@นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อน
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 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  
 2.2.1  ตามเกณฑ>มาตรฐานคือ เป@นผู2สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า 
และให2เป@นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2.2  ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> 
จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  

 2.2.3  ให2เป@นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2.2.4  มีความสามารถด2านภาษาอังกฤษตามเกณฑ>การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

2.3  ปMญหาของนักศึกษาแรกเข/า  
    2.3.1  การปรับตัวให2เข2ากับสิ่งแวดล2อมและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
    2.3.2  ด2านบุคลิกภาพ 
2.4  กลยุทธ)ในการดําเนินการเพ่ือแก/ไขปMญหา/ข/อจํากัดของนักศึกษาในข/อ 2.3 

 2.4.1  ดําเนินการแก2ปgญหาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปgญหาเก่ียวกับการปรับตัวให2 เข2ากับ
สิ่งแวดล2อมและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� เพ่ือให2คําแนะนํา
เรื่องการใช2ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย พร2อมท้ังมีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาและกําหนด
บทบาทหน2าท่ีให2แก�อาจารย>ท่ีปรึกษา เพ่ือแนะนําดูแลและตักเตือนแก�นักศึกษา 

 2.4.2   ดําเนินการแก2ปgญหาเรื่องบุคลิกภาพ โดยจัดทําการประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษา 
และจัดการอบรมสําหรับนักศึกษาใหม� เพ่ือแนะแนวเรื่องบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับการทํางาน          
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ด2านธุรกิจการบิน และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข2องกับการ
เสริมสร2างบุคลิกภาพของนักศึกษา เช�น อบรมบุคลิกภาพโดยผู2เชี่ยวชาญ มีอาจารย>ท่ีปรึกษาให2
คําแนะนําและประเมินผลทุกภาคการศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ2าจําเป@น เป@นต2น 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา  
 

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต�ละปGการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นป=ท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 2 - 30 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 3 - - 30 30 30 
ชั้นป=ท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน�วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปGงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ค�าลงทะเบียน 2,445,000 4,845,000 7,245,000 9,645,000 9,645,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร  
   2.2 งบดําเนินการ  
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค�าท่ีดิน
และสิ่งก�อสร2าง 
        2.3.2 ค�า
ครุภัณฑ> 

 
820,920 
60,000 

 
460,000 

 
50,000 

 
861,966 
80,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
905,064 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
950,317 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
997,832 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

รวมรายรับ 3,835,920 6,346,966 8,810,064 11,275,317 11,322,832 
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2.6.2 งบประมาณรายจ�าย (หน�วย : บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปGงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,317 997,832 
2. งบดําเนินการ 
    2.1 ค�าตอบแทน 
    2.2 ค�าใช2สอย 
    2.3 ค�าวัสดุ 
    2.4 ค�าสาธารณูปโภค 

 
100,000 
100,000 
60,000 
72,000 

 
200,000 
200,000 
80,000 
72,000 

 
200,000 
300,000 
100,000 
72,000 

 
200,000 
400,000 
120,000 
72,000 

 
200,000 
400,000 
120,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร2าง 
    3.2 ค�าครุภัณฑ> 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การทําวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

รวมรายจ�าย 1,707,920 2,018,966 2,182,064 2,347,317 2,394,832 
ประมาณการค�าใช2จ�ายต�อหัวในการผลิตบัณฑิต 25,359.76 บาท/คน/ป= 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป@นแบบชั้นเรียน และเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข/ามมหาวิทยาลัย 
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 139 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 103 หน�วยกิต 
2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา 96 หน�วยกิต 

2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ 72 หน�วยกิต 
2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก 24 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 103 หน�วยกิต 

2.1) กลุ�มวิชาเนื้อหา จํานวนไม�น2อยกว�า 96 หน�วยกิต 
2.1.1) กลุ�มวิชาบังคับ จํานวนไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

1551124 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 English for Airline Business Management 1  
1551125 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 English for Airline Business Management 2  
1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 English for Airline Business Management 3  
1552118 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 English for Airline Business Management 4  
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
3601203 นิรภัยการบิน  3(3-0-6) 
 Aviation Safety and Security 
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รหัส ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

3601204 การจัดการธุรกิจการบินข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Airline Business Management  
3601205 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Marketing for Airline Business  
3602104 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Information Technology for Airline Business  
3602203 การจัดการธุรกิจการบินข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Airline Business Management  
3602204 ทฤษฎีองค>การสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Organization Theory for Airline Business  
3602308 กฎหมายและข2อกําหนดเก่ียวกับการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Law and Regulations  
3602309 การปฏิบัติการสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Operations for Airline Business  
3602403 การกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Budget Control for Airline Business  
3602404 เศรษฐศาสตร>สําหรับธุรกิจการบิน     3(3-0-6) 
 Economics for Airline Business  
3603201 การจัดการเชิงกลยุทธ>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Airline Business  
3603310 การจัดการความเสี่ยงสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Risk Management for Airline Business  
3603311 จุดสมดุลการกระจายน้ําหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
 Weight Balance  
3603312 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Traffic Service Management  
3603403 การเงินสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Finance for Airline Business  
3603404 การจัดการทุนมนุษย>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Airline Business  
3603901 การวิจัยสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 

 Research for Airline Business   
3604304 เวชศาสตร>การบินสําหรับธุรกิจการบิน 

Aviation Medical for Airline Business 
3(3-0-6) 
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รหัส ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

3604901 กรณีศึกษาปgญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Case Study of Irregularity Problem in Airline Business  

 
2.1.2) กลุ�มวิชาเลือก เลือกเรียนไม�น2อยกว�า 

 
24 

 
หน�วยกิต 

                    1) ให2เลือกเรียนรายวิชาในกลุ�มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต 
โดยห2ามนักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ�มภาษาท่ีตนเองถือสัญชาติ 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
1542108 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Thai for Airline Business Management 1  
1542109 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Thai for Airline Business Management 2  
1543101 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Thai for Airline Business Management 3  
1544104 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 Thai for Airline Business Management 4  
1562103 ภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Japanese for Airline Business Management 1  
1562104 ภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Japanese for Airline Business Management 2  
1563101 ภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Japanese for Airline Business Management 3  
1564101 ภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 Japanese for Airline Business Management 4  
1572103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Chinese for Airline Business Management 1  
1572104 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Chinese for Airline Business Management 2  
1573103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Chinese for Airline Business Management 3  
1574102 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 

Chinese for Airline Business Management 4 
3(3-0-6) 
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รหัส ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

1661107 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Korean for Airline Business Management 1  

1662102 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Korean for Airline Business Management 2  

1663101 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Korean for Airline Business Management 3  

1664101 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 Korean for Airline Business Management 4  

1731104 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Arabic for Airline Business Management 1  

1732101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Arabic for Airline Business Management 2  

1733101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Arabic for Airline Business Management 3  

1734101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 Arabic for Airline Business Management 4  

1751101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
 Indonesian for Airline Business Management 1  

1752101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
 Indonesian for Airline Business Management 2  

1753101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
 Indonesian for Airline Business Management 3  

1754101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
 Indonesian for Airline Business Management 4  

                     
                    2) ให2เลือกเรียนรายวิชาในกลุ�มวิชาต�อไป โดยเลือกจากกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชา
หนึ่ง หรือท้ังสองกลุ�มวิชา รวมกัน ไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต 
    2.1) กลุ�มวิชาการจัดการงานบริการผู2โดยสารสายการบิน  
(Airline Passenger Service Management) 
    2.2) กลุ�มวิชาการขนส�งทางอากาศ (Air Logistics) 
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                                    กลุ�มวิชาการจัดการงานบริการผู/โดยสารสายการบิน 
 

    รหัส         ช่ือวิชา             น(ท-ป-ศ) 
 
 2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
  Psychology of the Hospitality Industry 
 3602205 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6)                                            
          In-flight Service Management 
 3602301 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6)                       
  Airline Management 
 3603202 การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                             
            Marketing Management for Airline Business 
 3603203 ธุรกิจการบินระหว�างประเทศ 3(3-0-6)                                                      
                      International Airline Business  
 3603204 การจัดการบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                        
  Ticketing Operation for Airline Business 
 3603207 พฤติกรรมองค>การสําหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6)                                          
        Organization Behavior for Airline Business 
 3603313 การจัดการงานบริการผู2โดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5) 
  Ground Service Management 
 
   กลุ�มวิชาการขนส�งทางอากาศ 
 

    รหัส  ช่ือวิชา             น(ท-ป-ศ) 
 

 3603205 การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                    
  Customer Relationship Management for Airline Business 
 3603206 การจัดการแรงงานสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                             
  Labor Relationship Management for Airline Business 
 3603314 การขนส�งและพัสดุภัณฑ>ทางอากาศ 3(2-2-5)                                                                
      Air Cargo and Logistics 
 3603315 การจัดการบริการลานจอด 3(3-0-6) 
  Ramp Service Management 
 3603316 การบริการโภชนาการสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                           
  Catering Service for Airline Business 
 3603405 การพัฒนารายได2เชิงพาณิชย>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                               
  Commercial Revenue Development for Airline Business 
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2.2) กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ)วิชาชีพ                
      ให2เลือกเรียนกลุ�มวิชาใดวิชาหนึ่ง จํานวนไม�น2อยกว�า  7 หน�วยกิต 

2.2.1) กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 
 

 

รหัส ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1(45) 
 Preparation for Co-operative Education in Airline 

Business Management 
 

3604803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 6(640) 
 Co-operative Education in Airline Business 

Management 
 
 

 

2.2.2) กลุ�มวิชาฝQกประสบการณ)วิชาชีพ 
 
 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3603802 การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพในธุรกิจการบิน 1(45) 
 Preparation for Field Experience in Airline Business  
3604804 การฝEกประสบการณ>วิชาชีพในธุรกิจการบิน 6(640) 
 Field Experience in Airline Business  

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

ให2 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี โดยไม�ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล2วและต2องไม�เป@นรายวิชา     
ท่ีกําหนดให2เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวม ในเกณฑ>การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด2วยเลข 7 ตัว 

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

 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู�วิชาในหลักสูตร 
  154 หมู�วิชาภาษาไทย 
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  155 หมู�วิชาภาษาอังกฤษ 
  156  หมู�วิชาภาษาญ่ีปุ�น 
  157  หมู�วิชาภาษาจีน 
  166 หมู�วิชาภาษาเกาหลี 
  173  หมู�วิชาภาษาอารบิก 
  175  หมู�วิชาภาอินโดนีเซีย 
  350  หมู�วิชาท่ีไม�สามารถจัดเข2าหมู�วิชาใดได2ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ

    และการจัดการ 
  360  หมู�วิชาการจัดการการบิน 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันปGท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 9000201 มนุษย>กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 3(3-0-6) 
 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

1551124 
3601204 

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 
การจัดการธุรกิจการบินข้ันพ้ืนฐาน 

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

รวมหน�วยกิต 21 
 

ช้ันปGท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000103 
9000204 
9000205 
9000302 
9000303 

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน 
ความรู2พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย 
สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต 
วิทยาศาสตร>เพ่ือคุณภาพชีวิต 
การคิดและการตัดสินใจ 

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

 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 1551125 
3504101 

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

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

(วิชาบังคับ) 3601205 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
รวมหน�วยกิต 21 
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ช้ันปGท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9000202 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 1552117 

3601203 
3602203 
3602403 
3602404 

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 
นิรภัยการบิน 
การจัดการธุรกิจการบินข้ันสูง 
การกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจการบิน 
เศรษฐศาสตร>สําหรับธุรกิจการบิน 

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

(วิชาบังคับ) 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 3602205 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6) 
 (วิชาเลือก) 

รวมหน�วยกิต 21 
 

ช้ันปGท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 1552118 
3602104 
3602204 
3602308 
3602309 

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจการบิน 
ทฤษฎีองค>การสําหรับธุรกิจการบิน 
กฎหมายและข2อกําหนดเก่ียวกับการบิน 
การปฏิบัติการสําหรับธุรกิจการบิน 

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

(วิชาบังคับ) 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 1572103 
 

ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 
 

3(3-0-6) 
 (วิชาเลือก) 

รวมหน�วยกิต 18 
 

ช้ันปGท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3603310 
3603311 
3603312 
3603403 
3603404 

การจัดการความเสี่ยงสําหรับธุรกิจการบิน 
จุดสมดุลการกระจายน้ําหนักบรรทุก 
การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 
การเงินสําหรับธุรกิจการบิน 
การจัดการทุนมนุษย>สําหรับธุรกิจการบิน 

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

(วิชาบังคับ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 1572104 
 

ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 
 

3(3-0-6) 
 (วิชาเลือก) 

รวมหน�วยกิต 18 
 
 



22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปGท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3603201 การจัดการเชิงกลยุทธ>สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3603901 การวิจัยสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

1573103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
3603202 การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
3603203 ธุรกิจการบินระหว�างประเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ******** รายวิชาเลือกเสรี 1 3 
รวมหน�วยกิต 18 

 
ช้ันปGท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

3604304 
3604901 

เวชศาสตร>การบินสําหรับธุรกิจการบิน 
กรณีศึกษาปgญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

1574102 
3603204 

ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 
การจัดการบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน 
หรือ 

1(45) 

3603802 การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพในธุรกิจ
การบิน 

1(45) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ******** รายวิชาเลือกเสรี 2 3 
รวมหน�วยกิต 16 

 
ช้ันปGท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน�วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

3604803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
หรือ 

6(640) 
 

 3604804 การฝEกประสบการณ>วิชาชีพในธุรกิจการบิน 6(640) 
รวมหน�วยกิต 6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 
รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

1542108 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6)                     
  Thai for Airline Business Management 1 
  ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาไทยเบ้ืองต2นในกรณีจําเป@นต2องใช2
ภาษาไทยในการทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Thai listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation. 
   
1542109 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2   3(3-0-6)                     
  Thai for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1542108 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 1 
  Pre-requisite: 1542108 Thai for Airline Business Management 1 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยท่ีนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝนให2ใช2ภาษาไทยใน
ขอบข�ายท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�ายและท่ีใช2อยู�เสมอ 
  A continuation of Thai for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
 
1543101   ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3  3(3-0-6) 
  Thai for Airline Business Management 3 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1542109 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 2 
  Pre-requisite : 1542109 Thai for Airline Business Management 2 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาไทย ท่ีใช2ในการ
จัดการการบินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Thai for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Thai idioms in airline business management. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1544104   ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
  Thai for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1543101 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 3 
  Pre-requisite : 1543101 Thai for Airline Business Management 3 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงานใน
สาขาวิชาการบิน 
  A continuation of Thai for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
1551124 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1  3(3-0-6)                                        

 English for Airline Business Management 1 
  ศึกษาคําศัพท>เทคนิคภาษาอังกฤษทางด2านการบิน ภาษาอังกฤษเบ้ืองต2นเพ่ือการ
สื่อสารโดยเน2นทักษะด2านการฟgงและการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงจําเป@นต2องใช2ในการปฏิบัติงานด2านการ
จัดการธุรกิจการบิน 
  The study of aviation technical terms and fundamental English for 
communication emphasizing on listening and speaking skills necessary for airline 
business management. 
 
1551125    ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2                   3(3-0-6) 

 English for Airline Business Management 2 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1551124 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ 
 ธุรกิจการบิน 1 
 Pre-requisite: 1551124 English for Airline Business Management 1 

  ศึกษาและฝEกทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินในขอบข�ายอันกว2างขวางข้ึนโดยเน2นศัพท>และสํานวนท่ีใช2การ
สื่อสารสําหรับการขนส�งทางอากาศและท�าอากาศยาน 
  The study and practice of listening, speaking, reading and writing 
skills concerning airline business management in a wider space, emphasizing on airline 
communication terminology and idiom used in air logistics and airports. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1552117   ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3                   3(3-0-6) 

 English for Airline Business Management 3 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1551125 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ     
    ธุรกิจการบิน 2    
    Pre-requisite: 1551125 English for Airline Business Management 2 

       ศึกษาและฝEกทักษะในการสื่อสารโดยใช2ภาษาอังกฤษ ท้ังยามปรกติและยาม
ฉุกเฉิน การประชุม การส�งข�าวสารทางธุรกิจการบินอย�างเป@นมาตรฐาน 
 The study and practice of standard communication skills in English 
in both normal and emergency situation, in meeting and sending standard airline 
business information.  
 
1552118  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4                   3(3-0-6) 

 English for Airline Business Management 4 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ     
    ธุรกิจการบิน 3    
    Pre-requisite : 1552117 English for Airline Business Management 3 

  ศึกษาและฝEกทักษะในการสื่อสารโดยใช2ภาษาอังกฤษ เน2นภาคปฏิบัติในการศึกษา
ทักษะในการสื่อสาร ท้ังยามปรกติ หรือยามฉุกเฉินการประชุม การส�งข�าวสาร ทางธุรกิจการบิน  
ระดับชาติสูงกว�ามาตรฐานท่ัวไป 
  A continuation of English for Airline Business Management 3; the 
study and practice of communication skills in English emphasizing on practical skills in 
both normal and emergency situation, in meeting and sending standard airline 
business information in advance business. 
 
1562103 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
  Japanese for Airline Business Management 1 
  ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาญ่ีปุ�นในการทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Japanese listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation.  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1562104 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
  Japanese for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1562103 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 1 
  Pre-requisite : 1562103 Japanese for Airline Business  
  Management 1 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยท่ีนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝนให2ใช2
ภาษาญ่ีปุ�นในขอบข�ายท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�ายและท่ีใช2อยู�เสมอ 
  A continuation of Japanese for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
 
1563101 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
  Japanese for Airline Business Management 3 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1562104 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 2 
  Pre-requisite : 1562104 Japanese for Airline Business  
  Management 2 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาญ่ีปุ�นท่ีใช2
ในการจัดการธุรกิจการบินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Japanese for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Japanese idioms in airline business management. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1564101 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
  Japanese for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1563101 ภาษาญ่ีปุgนสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 3 
  Pre-requisite : 1563101 Japanese for Airline Business  
  Management 3 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงานใน
สาขาวิชาการบิน 
  A continuation of Japanese for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
1572103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธรุกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
  Chinese for Airline Business Management 1    
  ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาจีนเบ้ืองต2น ในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาจีนในการทํางานทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบไปด2วยรูปแบบการ
สนทนาในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Chinese listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation.  
 
1572104   ภาษาจีนสําหรับการจัดการธรุกิจการบิน 2  3(3-0-6) 
   Chinese for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1572103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 1         
  Pre-requisite : 1572103 Chinese for Airline Business  
  Management 1                    
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝนให2ใช2 ภาษาจีนใน
ขอบข�ายซ่ึงเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�ายและใช2อยู�เสมอ 
  A continuation of Chinese for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1573103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธรุกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
  Chinese for Airline Business Management 3 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1572104 ภาษาจีนสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 2 
  Pre-requisite : 1572104 Chinese for Airline Business  
  Management 2 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดยเน2นทักษะ
ในด2านการฟgง พูด อ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาจีนท่ีใช2ในการจัดการการ
บินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Chinese for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Chinese idioms in airline business management. 
 
1574102 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธรุกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
  Chinese for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1573103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 3 
  Pre-requisite : 1573103 Chinese for Airline Business  
  Management 3 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการ 3 โดยเน2นทักษะใน
ด2าน การฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงานในสาขาวิชา
การบิน 
  A continuation of Chinese for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
1661107  ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6)

 Korean for Airline Business Management 1 
          ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองต2น ในกรณีท่ีจําเป@น ใช2
ภาษาเกาหลีในการทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบไปด2วยรูปแบบการสนทนา
ในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Korean listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation.  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1662102 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
            Korean for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1661107 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 1 
   Pre-requisite : 1661107 Korean for Airline  Business  
   Management 1 
           ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝน ให2ใช2ภาษา
เกาหลีในขอบข�ายซ่ึงเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�าย   
  A continuation of Korean for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
 
1663101 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
        Korean for Airline Business Management 3     
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1662102 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 2  
  Pre-requisite : 1662102 Korean for Airline Business  
  Management 2                   
             ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดยเน2น
ทักษะในด2าน การฟgง พูด อ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยภาษาสํานวนท่ีใช2ในการจัดการ
ธุรกิจการบินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Korean for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Korean idioms in airline business management. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1664101 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
           Korean for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1663101 ภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 3 
  Pre-requisite : 1663101 Korean for Airline Business  
  Management 3     
           ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงานใน
สาขาวิชาการบิน 
  A continuation of Korean for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
1731104 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
  Arabic for Airline Business Management 1 
  ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาอารบิกเบ้ืองต2นในกรณีท่ีจําเป@นต2องใช2
ภาษาอารบิกในการทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบด2วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Arabic listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation.   
 
1732101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
  Arabic for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1731104 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 1 
  Pre-requisite : 1731104 Arabic for Airline Business  
  Management 1 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน  1 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยท่ีนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝนให2ใช2ภาษาอา
รบิกในขอบข�ายท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�ายและท่ีใช2อยู�เสมอ 
  A continuation of Arabic for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1733101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
  Arabic for Airline Business Management 3 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1732101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 2 
  Pre-requisite : 1732101 Arabic for Airline Business  
  Management 2 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยสํานวนภาษาอารบิกท่ีใช2
ในการจัดการธุรกิจการบินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Arabic for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Arabic idioms in airline business management.  
 
1734101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
  Arabic for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1733101 ภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจ 
  การบิน 3 
  Pre-requisite : 1733101 Arabic for Airline Business  
  Management 3 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดยเน2น
ทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงานใน
สาขาวิชาการบิน 
  A continuation of Arabic for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
1751101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 3(3-0-6) 
  Indonesian for Airline Business Management 1     
  ศึกษาเน2นในด2านการฟgงและการพูดภาษาอินโดนีเซียเบ้ืองต2น ในกรณีท่ีจําเป@นใช2
ภาษาอินโดนีเซียในการทํางานทํางานด2านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบไปด2วยรูปแบบ
การสนทนาในชีวิตประจําวันอย�างง�าย 
  The study of fundamental Indonesian listening and speaking skills 
necessary for the use in airline business management, emphasizing on simple daily 
life conversation.  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1752101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 3(3-0-6) 
         Indonesian for Airline Business Management 2 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1751101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการ  
  ธุรกิจการบิน 1 
  Pre-requisite : 1751101 Indonesian for Airline Business 
  Management 1 
          ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดย
เน2นทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยนักศึกษาจะได2รับการฝEกฝน ให2ใช2อินโด
นิเซียในขอบข�ายซ่ึงเก่ียวข2องกับการจัดการธุรกิจการบินอย�างง�าย       
  A continuation of Indonesian for Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills through communicative 
activities in airline business management at the beginning level and everyday life. 
 
1753101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 3(3-0-6) 
         Indonesian for Airline Business Management 3 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 2 
  Pre-requisite : 1752101 Indonesian for Airline Business  
  Management 2 
        ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดย
เน2นทักษะในด2าน  การฟgง พูด อ�าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด2วยภาษาสํานวนท่ีใช2ในการ
จัดการธุรกิจการบินท่ีกว2างขวางข้ึน 
  A continuation of Indonesian for Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills; lessons concerning in 
depth understanding of Indonesian idioms in airline business management. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
1754101 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 3(3-0-6) 
           Indonesian for Airline Business Management 4 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการ 
  ธุรกิจการบิน 3 
  Pre-requisite : 1753101 Indonesian for Airline Business 
   Management 3 
          ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดย
เน2นทักษะในด2านการฟgง การพูด การอ�าน และการเขียนในสถานการณ>จําลองเพ่ือการปฏิบัติด2านงาน
ในสาขาวิชาการบิน 
  A continuation of Indonesian for Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, speaking, reading and writing skills in simulating for practice 
in hypothetical aviation situation. 
 
2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
 Psychology of the Hospitality Industry   
 แนวความคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีนํามาประยุกต>ใช2ในการบริการ  หลัก
มนุษยสัมพันธ> พฤติกรรมการติดต�อสื่อสารท่ีมีอิทธิพลต�อเจตคติ ค�านิยม พฤติกรรมของบุคคล  หลัก
และเทคนิคการให2บริการ การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลท่ี
เก่ียวข2องกับงานบริการ  
  The study of concepts and fundamental theory of psychology used in 
hospitality industry; principles of human relationship; behavior of communication 
effecting attitudes, value and behaviors of individuals; principles and techniques of 
hospitality industry; management and development of hospitality industry; 
personality and ethics of personnel related to hospitality industry. 

 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)                                                                       
  Business Ethics 
  ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลซ่ึงธุรกิจต2องมีจริยธรรมรวมท้ังการ
สร2างจริยธรรมในองค>กรธุรกิจ เน2นจริยธรรมของผู2บริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใช2กรณี
ตัวอย�างประกอบ 
  The study of origin of ethical concepts and reasons for creating 
organizational ethics, emphasizing on management ethics and employees’ ethics by 
using case study. 
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3601203 นิรภัยการบิน 3(3-0-6)                                                                                
  Aviation Safety and Security 
  ศึกษาวิธีการปnองกันอุบัติเหตุ สถานการณ> ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัติเหตุ       
การขนส�งสินค2าอันตราย การรายงานอุบัติเหตุเกิดจากการบิน การฝEกด2านความความปลอดภัยและ
การปฏิบัติการช�วยเหลือผู2โดยสารเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  The study of accident prevention in case of emergency, accident 
investigation, dangerous goods transportation, aviation accident reports, safety training 
and emergency evacuation of passengers. 
 
3601204 การจัดการธุรกิจการบินข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
  Basic Airline Business Management 
  ศึกษาโครงสร2างพ้ืนฐานของการจัดการธุรกิจการบิน ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับการ
จัดการธุรกิจการบินประวัติความเป@นมา ลักษณะ องค>ประกอบ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องกับการ
จัดการธุรกิจการบิน 
  The study of basic structure of airline business management, basic 
knowledge concerning airline business management, history, characteristics, factors 
and airline units associating airline business management.    
 
3601205 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                         
  Marketing for Airline Business  
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการตลาด แนวคิดการตลาด พฤติกรรม
ผู2บริโภค ความเข2าใจเก่ียวกับส�วนประสมทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบการตลาดของธุรกิจ
การบิน 
  The study of the meaning and significance of marketing, marketing 
concept, customers’ behavior, understanding of marketing components, marketing 
categories and marketing system of airline business. 
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3602104 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                               
   Information Technology for Airline Business  
  ศึกษาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ข2อมูลข�าวสาร ระบบการจองบัตร
โดยสารและการสํารองท่ีนั่ง รวมท้ังโครงสร2างระบบสารสนเทศสําหรับวิชาการจัดการธุรกิจการบินและ
ข2อกําหนดต�างๆ ท่ีเก่ียวข2องกับความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับการบิน 
  The study of the management of information technology, data 
system, reservation and ticketing including information structure for airline business 
management and regulations relevant to general aviation information. 
 
3602203  การจัดการธุรกิจการบินข้ันสูง 3(3-0-6)  
  Advanced Airline Business Management 
  ศึกษาความรู2การจัดการธุรกิจการบิน การวิเคราะห> ท้ังด2านปฏิบัติการและการ
บริหารในแนวลึกในธุรกิจแนวใหม�และแนวทางการแก2ปgญหาในทุกมิติ 
      The study of advance knowledge of airline business, the analysis of 
both operation and in depth management in modern business and methods of 
solving problems in all dimensions. 
 
3602204  ทฤษฎีองค)การสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 Organization Theory for Airline Business  
   ศึกษาถึงการวางแผน โครงสร2างการจัดองค>การ  การจัดการนวัตกรรม ปgจจัย
แวดล2อม แนวคิดและทฤษฎีทางด2านการจัดการ การควบคุมและการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อสังคมใน
การจัดการองค>การภายในธุรกิจการบิน 
   The study of planning, organizational structure, innovative 
management, environmental factors, ideas, concepts and theories of management, 
supervision and social responsibility in airline business organization. 
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3602205 การจัดการงานบริการบนเครือ่งบิน 3(3-0-6)                                              
        In-flight Service Management 
  ศึกษาถึงหลักและวิธีการบริการบนเท่ียวบินเพ่ือให2ผู2 โดยสารได2รับความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด เน2นถึงบรรยากาศและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานต2อนรับบน
เครื่องบินท้ังในด2านการบริการอาหารและเครื่องด่ืม และด2านกํากับดูแลความปลอดภัยของผู2โดยสาร
ตลอดจนหน2าท่ีอ่ืนๆ บนเท่ียวบิน การตระเตรียมงานต้ังแต�ก�อนเครื่องข้ึน ระหว�างเท่ียวบินและหลัง
เครื่องลง มีการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในเท่ียวบินอีกด2วย 
  The study of in-flight principles and procedures to enhance highest 
passengers convenience and satisfaction, emphasizing on service atmosphere and 
procedures of cabin crews both in the field of service of food and  beverage, in 
passenger safety in other in-flight responsibilities; preparation of pre-flight, in-flight 
and post-flight service and study trip of in-flight operation. 
 
3602301 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6)                                
  Airline Management 
  ศึกษาปgจจัยแวดล2อมในด2านต�างๆ รูปแบบ ลักษณะ การจัดการดําเนินงาน
กระบวนการในการดําเนินงาน แนวโน2มในการพัฒนารูปแบบของการจัดการสายการบิน 
  The study of environmental factors, models, characteristics, 
management, procedures and process and trend in airline management 
development. 
 
3602308 กฎหมายและข/อกําหนดเก่ียวกับการบิน 3(3-0-6)                                                 
  Aviation Law and Regulations  
  ศึกษากฎหมายข2อกําหนดเก่ียวกับการบิน เพ่ือทําความเข2าใจในพ้ืนฐานของ
กฎหมายตลอดจนการบังคับใช2และการกํากับดูแลจากหน�วยงานของรัฐบาล 
  The study of aviation law and regulations for understanding the 
basic law and its usage and the work of government organization regulators.   
 
3602309  การปฏิบัติการสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)                                                        

 Operations for Airline Business  
  ศึกษานโยบายท่ีเก่ียวข2องกับการดําเนินงานสายการบิน ข2อบังคับ รูปแบบ  
กระบวนการดําเนินงานสายการบิน พัฒนารูปแบบการดําเนินของสายการบิน 
  The study of airline policies, rules, models of  airline business 
procedures and development of models of airline business. 
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3602403 การกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)                                                              
  Budget Control for Airline Business  
  ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและวิเคราะห>ข2อมูลทางการบัญชีเพ่ือนําไปใช2ในการ
วางแผนควบคุม การตัดสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกับการบัญชีต2นทุนรวมและการต2นทุนผันแปร การ
วิเคราะห>ความสัมพันธ>ระหว�างปริมาณต2นทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะห>ต2นทุนภาษีและข2อจํากัดของ
ข2อมูลต�างๆ การจัดทํางบประมาณ งบการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด 
  The study of development and analysis of accounting data to be 
implemented planning, decision making through studying the total cost and variable 
cost; the analysis of the relationship among cost, profit, tax and limitation of other 
data including budget preparation, balance sheet and cash flow.  
 
3602404 เศรษฐศาสตร)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                            
  Economics for Airline Business  
  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ลักษณะตลาด อุปสงค> อุปทาน สถาบันการเงิน การผลิต 
การค2า การลงทุนและวิเคราะห>ปgญหาเศรษฐกิจและแนวทางในการแก2ปgญหาในการบิน 
  The study of economic situation, characteristics of market, demand 
and supply, financial institution, production process, trading investment, analysis of 
economic problems and methods of problem solving in airline business.  
 
3603201 การจัดการเชิงกลยุทธ)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                               
  Strategic Management for Airline Business 
  การวิเคราะห>สภาพแวดล2อมท้ังภายในและภายนอกธุรกิจ องค>ประกอบของการ 
วางแผนเชิงกลยุทธ> การกําหนดเปnาหมาย โครงสร2างสภาพแวดล2อมแห�งการแข�งขัน กําหนดกลยุทธ> 
นํากลยุทธ>ไปสู�การปฏิบัติ ประเมินผลและติดตาม 
  The analysis of external and internal business, components of 
strategic planning, goal setting, environmental structure of competition, strategic 
planning and its practice including  implementation, evaluation and monitoring. 
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3603202 การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                             
      Marketing Management for Airline Business 
  รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 3601205 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 
  Pre-requisite : 3601205 Marketing for Airline Business 
  ศึกษาต�อเนื่องจากวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน โดยศึกษาถึงการกําหนด  
กลยุทธ>ทางการตลาดในสายการบิน การจัดการการตลาดสายการบิน กระบวนการติดต�อสื่อสาร
ทางการตลาดของสายการบิน ตลอดจนการศึกษาระบบตลาดของการขนส�งสินค2าทางอากาศ และ
พฤติกรรมในการตัดสินใจใช2บริการสายการบินของผู2โดยสาร 
  A continuation of Marketing for Airline Business, the study of 
marketing strategies in airline business, marketing communication in airline business, 
marketing communication in airline business, including the study of marketing system 
of air logistics and customers’ behaviors in selecting airline services. 
 
3603203 ธุรกิจการบินระหว�างประเทศ  3(3-0-6)                                                     
         International Airline Business 
        ศึกษาถึงหลักการและโครงสร2างธุรกิจระหว�างประเทศทางการบิน ปgจจัยแวดล2อม
ทางการค2าและการลงทุนระหว�างประเทศ การดําเนินงานในธุรกิจระหว�างประเทศและระบบการเงินของโลก 
  The study of principles and structures of international airline 
business, environmental factors in international trading and investment, the 
management of international business and  world financial system. 
 
3603204 การจัดการบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                        
      Ticketing Operation for Airline Business 

  ศึกษาถึงระบบการสํารองท่ีนั่งและออกบัตรโดยสารของสายการบิน การเช็คอิน 
และข้ันตอนก�อนข้ึนเครื่อง ศึกษาการใช2ภาษาและคําศัพท>รวมท้ังให2นักศึกษาฝEกวิธีการใช2ภาษาในการ
ออกบัตรโดยสาร  
  The study of reservation system, ticketing system, check-in and 
boarding systems, aviation terminology and its usage, and ticketing writing practice. 
 
 
 
 
 
 



39 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3603205 การจัดการลูกค/าสัมพันธ)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                    

 Customer Relationship Management for Airline Business 
             ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการจัดการลูกค2าสัมพันธ>ทางการบิน ระบบ
สารสนเทศมาประยุกต>ใช2ในการจัดการลูกค2าสัมพันธ> วิเคราะห>กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการจัดการลูกค2า
สัมพันธ>ทางการบิน 
  The study of customer relationship management for airline business, 
application of management of information system for handling customers, case study 
related to customer relationship management in airline business. 
 
3603206 การจัดการแรงงานสัมพันธ)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
        Labor Relationship Management for Airline Business 
                 ศึกษาระบบตลาดแรงงาน สหภาพแรงงาน อัตราค�าจ2าง พยากรณ>แนวโน2ม ค�า
ครองชีพแรงงาน การเจรจาต�อรองแรงงานและการจัดการแรงงานเพ่ือสร2างความสัมพันธ>อันดี 
  The study of labor market system, labor union, wages, trend of 
labor living expenses, labor collective bargaining and labor relationship management. 
 
3603207 พฤติกรรมองค)การสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                           
        Organization Behavior for Airline Business 
            ศึกษาพฤติกรรมองค>การในธุรกิจการบิน กระบวนการรับรู2 การเรียนรู2แรงจูงใจ 
พฤติกรรมกลุ�ม ภาวะผู2นํา การติดต�อสื่อสาร การทํางานเป@นทีมและรวมถึงวัฒนธรรมองค>การการบิน 
  The study of organizational behaviors in airline business, perception 
process, motivation, group behavior, leadership, communication, teamwork and 
culture of airline organization. 
 
3603310 การจัดการความเส่ียงสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                               
  Risk Management for Airline Business  
  การจัดการความรู2แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห>ปgจจัยภายนอกท่ีมี
ผลกระทบ มีอิทธิพล ท้ังทางตรงและทางอ2อม การอ�านตารางความเสี่ยง การประยุกต>การแก2ปgญหา 
ในการลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
  The study of the concept of risk management, analysis of external 
factors influencing directly and indirectly impact, understanding of risk matrix and 
application of problem solving in risk reduction and risk avoidance respectively. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3603311   จุดสมดุลการกระจายน้ําหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
  Weight Balance 
  ศึกษาถึงลักษณะการบรรจุผู2โดยสาร สินค2า น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําหนักอ่ืนๆ 
เพ่ือให2เกิดความสมดุลและความปลอดภัยในขณะทําการบิน และเหมาะสมกับสมรรถนะของอากาศ
ยานแต�ละแบบนั้นๆ 
  The study of passenger capacity, cargo, fuel and other containers to 
balance weight and safety during flight and to suit the optimum of each aircraft. 
 
3603312 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 
  Air Traffic Service Management 
  ศึกษาความรู2พ้ืนฐานของการจัดการการจราจรทางอากาศด2านความปลอดภัยและ
ความม่ันคงทางการบิน รวมท้ังเทคนิคของการปฏิบัติการบิน 
  The study of fundamental knowledge of air traffic control in terms 
of safety and security including complex techniques of flight operation. 
 
3603313 การจัดการงานบริการผู/โดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5)                 
   Ground Service Management 
  ศึกษาการให2บริการผู2โดยสารภาคพ้ืนโดยเน2นในส�วนของงานบริการผู2โดยสาร  
การออกบัตรท่ีนั่ง การนําผู2โดยสารข้ึนเครื่อง การควบคุมน้ําหนัก และความสมดุลของเครื่องบิน การ
จัดเตรียมเอกสารและการประสานงานกับหน�วยงานต�างๆเพ่ือปล�อยเครื่องบินในแต�ละเท่ียวบินบริการ
ด2านการบิน การดูแลผู2โดยสาร และสินค2า การจัดการอาคารสถานท่ี รวมท้ังการจัดการลูกค2าสัมพันธ>   
  The study of ground service management emphasizing on passenger 
service, check-in service, passenger boarding, load control, documentation and       
co-ordination with other sections for dispatching aircraft, passenger service, cargo, 
building as well as customer relationship management.  
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3603314 การขนส�งและพัสดุภัณฑ)ทางอากาศ  3(2-2-5)                                                               
          Air Cargo and Logistics 
  ศึกษาถึงหลักการเบ้ืองต2นของข2อบังคับของธุรกิจการขนส�งสินค2าทางอากาศ 
องค>กรท่ีเก่ียวข2องกับการขนส�งทางอากาศและพัสดุภัณฑ> สินค2าอันตราย ศึกษาความหมาย 
ความสําคัญ บทบาทการจัดการและการดําเนินงานการขนส�งสินค2าทางอากาศ ระบบเอกสาร รูปแบบ
ของธุรกิจการขนส�งสินค2าทางอากาศ วิเคราะห>ปgญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานและการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจขนส�งสินค2าทางอากาศ 
  The study of basic principles of air cargo services, transport 
regulations, organizations related to air cargo and packages, dangerous goods; the 
study of meaning, importance, management rules and air cargo management, 
documentation, models of air cargo business, problem analysis dealing with operation 
and cargo service development.  
 
3603315 การจัดการบริการลานจอด 3(3-0-6)
  Ramp Service Management 
  ศึกษาถึงหลักปฏิบัติเบ้ืองต2นขององค>ประกอบในการให2บริการลานจอดเครื่องบิน 
การลากเครื่องบินโดยเน2นกฎให2บริการด2านความปลอดภัยและความม่ันคงทางการบิน การจัดเตรียม
เอกสารและการประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ เพ่ือบริการเครื่องบินในแต�ละเท่ียวบิน 
  The study of basic ramp service operation, aircraft towing and 
parking emphasizing on safety and security regulation, as well as documentation of     
co-ordination with other sections for service in each flight. 
 
3603316 การบริการโภชนาการสําหรบัธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                           
  Catering Service for Airline Business  
  ศึกษาการให2บริการด2านโภชนาการสายการบินโดยเน2นหลักของกฎและข2อบังคับ
ของการควบคุมความสะอาด และข้ันตอนการจัดเตรียมอาหารครัวร2อนและครัวเย็นตามมาตรฐาน
นานาชาติในการนําข้ึนบริการและเท่ียวบิน  
  The study of basic principle of catering services for airline business, 
emphasizing on rules and regulation of hygiene food control, steps of food and 
beverage preparation on board according to standard international airline procedure 
for up lift catering. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
3603403   การเงินสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                               
  Finance for Airline Business  
  ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน2าท่ีของฝ�ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เปnาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจโดยเน2นให2เข2าใจถึงหลักการเบ้ืองต2นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช2ในการดําเนินของธุรกิจการวางแผนการเงินท่ีเริ่มลงทุนกิจการ 
การขยายกิจการ การเพ่ิมทุนนโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปgนผล 
  The study of limitation, characteristics, roles and duties of business 
finance sector including objectives and significance of business finance as well as 
basic principle of managing sources of fund for investment and expansion; the study 
of profit and loss policy as well as dividend payments.  
 
3603404   การจัดการทุนมนุษย)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                

 Human Capital Management for Airline Business  
  ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย>และการวางแผนทรัพยากรมนุษย> การ
วิเคราะห>งาน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย> การทํางานเป@นทีม ตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในสายการบิน 
  The study of human resource management and human resource 
planning, job analysis, recruitment and personnel selection, teamwork as well as 
efficient evaluation of staff performance in airline business. 
 
3603405 การพัฒนารายได/เชิงพาณิชย)สําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                               

 Commercial Revenue Development for Airline Business 
          ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและวิวัฒนาการของการกําหนดกลยุทธ>ในการพัฒนา
รายได2 และวิเคราะห>กรณีศึกษาถึงการพัฒนารายได2เชิงพาณิชย>ของธุรกิจการบิน 
  The study of principles, concepts and airline revenue development 
of airline strategy and analysis of case study in generating revenue of airline business. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน         1(45) 
  Preparation for Co-operative Education in Airline Business  
  Management 

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมของผู2เรียนในการรับรู2ลักษณะอาชีพ และโอกาส
ของการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน พัฒนานักศึกษาให2มีความรู2 ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

 The preparation of activities for job-training in co-operative company 
in airline business to enhance learners to perceive job characteristics and 
opportunities in working in airline business; the development of learners in terms of 
knowledge, skills, attitude, motivation and suitable characteristic for working in airline 
industry. 

 
3603802 การเตรียมฝQกประสบการณ)วิชาชีพในธุรกิจการบิน 1(45) 

 Preparation for Field Experience in Airline Business  
 นักศึกษาเตรียมความพร2อมในเรื่องบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือการเข2าสู�งาน

ด2านการบริการในธุรกิจการบิน พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต�งกาย ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับการใช2ภาษา 
การสัมภาษณ>งาน และการทํางานเป@นทีมและความตระหนักด2านอาชีพท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจการบิน 

 The preparation of learners in terms of professional characteristics 
leading to services in airline business, the development of individual skills concerning 
dressing, general knowledge about language use, interview, teamwork and job 
perception in airline business. 
 
3603901 การวิจัยสําหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5)                                                               
   Research for Airline Business  
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือค2นคว2าวิจัยในหัวข2อความสําคัญเก่ียวข2องกับธุรกิจการ
บิน ประโยชน> ข2อจํากัดและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
  The study of research methodology searching for significance issues 
relevant to airline business, including benefits, limitation and ethics of researchers. 
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3604304 เวชศาสตร)การบินสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                                                       
  Aviation Medical for Airline Business 
  ศึกษาถึงเวชศาสตร>การบิน ผลกระทบท่ีมีต�อร�างกายจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของผู2ปฏิบัติการในอากาศ  
  The study of aviation medical for airline business affecting airline 
workers’ health. 
 
3604803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน   6(640)
          Co-operative Education in Airline Business Management 

 เน2นการปฏิบัติงานจริงด2านการจัดการในธุรกิจการบิน ในสถานประกอบการอย�าง
มีระบบเสมือนเป@นพนักงานขององค>กร โดยจัดให2มีการเรียนในสถานศึกษาร�วมกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ เรียนรู2กระบวนการดําเนินงาน ศึกษาปgญหาและแนวทางการแก2ปgญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน โดยนําเสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ> 

 The practice of work in airline business in real situation as 
employees of the organization through classroom study and work in workplace; 
learning organizational processes,  problems in workplace by presenting them in the 
form of thesis. 
 
3604804 การฝQกประสบการณ)วิชาชีพในธุรกิจการบิน 6(640) 

 Field Experience in Airline Business  
 นักศึกษาฝEกปฏิบัติในเรื่องบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือการเข2าสู�งานด2านการ

บริการในธุรกิจการบิน พัฒนาทักษะเฉพาะตัว การแต�งกาย ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับการใช2ภาษา การ
สัมภาษณ>งาน และการทํางานเป@นทีมและความตระหนักด2านอาชีพท่ีเก่ียวข2องกับธุรกิจการบิน 

 The training of students in the field of professional characteristics for 
entering airline business, the development of individual skills concerning dressing, 
general knowledge about language use, interview, teamwork and job perception in 
airline business.     
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รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
3604901  กรณีศึกษาปMญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5)                                                           
  Case Study of Irregularity Problem in Airline Business 
  ศึกษาและวิเคราะห>กรณีปgญหาในธุรกิจการบินและปgญหาต�างๆท่ีเก่ียวข2องกับ
ธุรกิจการบิน โดยศึกษาถึงปgจจัยต�างๆซ่ึงทําให2ประสบความสําเร็จและล2มเหลวในการดําเนินงาน
ทางด2านการบินเพ่ือให2นักศึกษาสามารถนําความรู2ท่ีได2มาประยุกต>ใช2ในการแก2ไขปgญหา 
  The study and analysis of problems in airline business and others 
problems in airline business and others problems concerning airline business by 
studying achieved and failed airline business factors to enable students to be able to 
apply their knowledge in problem solving. 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย)  
 
3.2.1 อาจารย)ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ป=ท่ี
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2556 2557 2558 2559 
1. นางสาว 

ณัฐกานต>   
ตั้งวนาไพร 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการ 
การบิน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟnา
สื่อสาร) 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> 
วิทยาเขตหาดใหญ� 

2554 
 

2552 

12 12 12 12 

2. นายปรัชญพัชร   
วันอุทา 
 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการ 
การบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย> 

 

2554 
 

2551 

12 12 12 12 

3. นางสาว 
ลลิตลักษณ> 
ธารีเกศ 

อาจารย> วท.ม. (การบริหาร 
การบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร>นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 

2556 
 
2545 

12 12 12 12 

4. นายสอาด 
บรรเจิดฤทธ์ิ 

อาจารย> D.B.A. (Business 
Administration) 
 
M.B.A. (Business 
Administration) 
M.P.P.M. (การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>)  

University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia.  
สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย
(AIT) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2550 
 
 
2543 
 
2542 
 
2522 

12 12 12 12 

5. นางสาวลลิดา  
แก2วฉาย 

 

อาจารย> M.Sc. (Corporate 
Brand 
Management) 
B.B.A. (Advertising  
Management) 

Brunel University, 
London, UK. 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 

2552 
 
 
2550 
 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย)ประจํา 
 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห>) 

2556 25572558 2559 
1. นางสาว 

ณัฐกานต>   
ตั้งวนาไพร 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟnา
สื่อสาร) 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร> 
วิทยาเขตหาดใหญ� 

12 12 12 12 

2. นายปรัชญพัชร  
วันอุทา 
 

อาจารย> บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย> 

12 12 12 12 

3. นางสาว 
ลลิตลักษณ> 
ธารีเกศ 

อาจารย> วท.ม. (การบริหาร 
การบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร>นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 

12 12 12 12 

4. นายสอาด 
บรรเจิดฤทธ์ิ 

อาจารย> D.B.A. (Business 
Administration) 
 
M.B.A. (Business 
Administration) 
M.P.P.M. (การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>)  

University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia.  
สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย
(AIT) 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

12 12 12 12 

5 นางสาวลลิดา  
แก2วฉาย 

 

อาจารย> M.Sc. (Corporate 
Brand Management) 
B.B.A. (Advertising  
Management) 

Brunel University, 
London, UK. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 

6 นายนํ้าเพชร  
อยู�สกุล 

อาจารย> รป.ด. (การจัดการภาครัฐ
และเอกชน) 
รป.ม. (การจัดการภาครัฐ
และเอกชน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟnา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร> 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร> 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
 

12 12 12 12 

7 นายหวัง  
เทียนซุง 

 

อาจารย> Grad. Dip Adult 
Higher Education. 
 
B.B.A. (Business) 

Beijing Broadcasting and 
Television University, 
Beijing, China. 
The Department of 
Southwest Jiaotong 
University, Beijing, China. 
 

12 12 12 12 
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ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห>) 

2556 25572558 2559 
8 นางสาว 

วงศ>ธีรา  
สุวรรณิน 
 
 

อาจารย> Ph.D (Business 
Administration) 
M.A. (Economics) 
 
 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
University of Colorado at 
Denver, Washington DC, 
USA. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

9 นายบุญเลิศ    
วงค>โพธ์ิ 
 

อาจารย> ปร.ด. (สิ่งแวดล2อมศึกษา) 
วท.ม. (สิ่งแวดล2อมศึกษา) 
ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ> 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

6 6 6 6 

10 นายเรืองเดช  
เร�งเพียร 

อาจารย> Ph.D. (Business 
Administration) 
M.I.S.  
 
Grad. Dip. (Business 
Administration)  
B.B.A. (Hotel 
Management & 
Advertising 
Management) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 
University of Tasmania, 
Hobart, Australia. 
 La Trobe University, 
Melbourne, Australia. 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

6 6 6 6 

11 นางจิราภรณ> 
ทองทวี 

อาจารย> ศศ.ม. (ญี่ปุ�นศึกษา) 
ศศ.บ. (ญี่ปุ�นศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

12 Mr.Daniel 
Guay 
 

อาจารย> M.B.A. (Business) 
 
B.Sc. (Biomechanics) 

University of Ottawa, 
Ottawa, Canada. 
University of Ottawa, 
Ottawa, Canada. 

6 6 6 6 

13 นายอมรรักษ> 
สวนชูผล 
 

อาจารย> กศ.ด. (การศึกษาผู2ใหญ�) 
 
ศศ.ม. (พัฒนา
สังคมศาสตร>) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 6 6 6 
 
 
 

14 Mr.Donald E. 
Randolph 

อาจารย> B.A.  
 
Certificate of TEFL for 
Target Learner Groups 

Kent State University, 
Ohio, USA. 
TEXT-AND-TALK 
Academy 

6 6 6 6 
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ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห>) 

2556 25572558 2559 
15 Mr.Daniel E. 

Guiney 
อาจารย> B.Sc.  

  
Practical English 
Language Teaching 
TESOL Certificate 

Saint John’s University, 
Minnesota, USA. 
TEFL International 

6 6 6 6 

16 Mr.Michael R. 
Hellauer 

อาจารย> B.A. (Government and 
International Politics) 

George Mason University, 
Virginia, USA. 

6 6 6 6 

17 Mr.Sheldon 
Daniels 

อาจารย> B.Sc. (Physics) Eastern Washington 
University, Washington, 
USA. 

6 6 6 6 

18 Mr.Shanyong 
Wei 

อาจารย> M.A. (Modern and 
Contemporary Chinese 
Literature) 
B.A. (Chinese 
Ethnology) 

Huaqiao University, 
Fujian, China. 
 
Guangxi University for 
Nationalities, Guangxi, 
China. 

6 6 6 6 

 
3.2.3 อาจารย)พิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2556 2557 2558 2559 
1 เรืออากาศเอก

กนก ทองเผือก 
อาจารย> ร.ม. (การปกครอง) 

บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร>) 

จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 6 6 6 

2 นายปรีเปรม 
นนทลีรักษ> 
 

อาจารย> Ph.D. 
(Management 
Science) 
บช.ม. (การบัญชี) 
ประกาศนียบัตร
ช้ันสูงการบัญชี 
บช.บ. (การบัญชี) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

Lancaster University, 
Lancaster, UK. 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

    
 
 

     



50 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2556 2557 2558 2559 
3 นายกฤชนนท> 

บึงไกร 
 

ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

D.B.A. 
(บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การตลาด) 
M.A. (Education 
Management)  
 
Diploma:Intl. 
 
 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลยัเกริก 
University of Northern 
Philippines, Vigan City, 
Philippines. 
Travel Career Western 
Carolina University, 
Carolina, USA. 
วิทยาลัยครูธนบุร ี

6 6 6 6 

4 นายเดชา 
ปB�นอารีย> 

อาจารย> ศศ.ม. (พัฒน
สังคมศาสตร> ) 
ศศ.บ. 
(เศรษฐศาสตร>ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลยัหอการค2า 

6 6 6 6 

5 เรืออากาศ
ตรีพนิช      
ศรีวิเศษ 
 

อาจารย> วท.ม. (บริหาร 
การบิน) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร>) 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง
โรงเรียนจ�าอากาศ 
(ช�างวิทยุบน
เครื่องบิน) 

มหาวิทยาลยั 
อีสเทิร>นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
โรงเรียนจ�าอากาศ  
เหล�าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส> 

6 6 6 6 

6 นายชูศักดิ์ 
รังสิต 
 

อาจารย> รป.ม (การจัดการ
เพ่ือการพัฒนา) 
 Certificate of 
Specialist in 
Radar Technician 
Instructor. 
Certificate of 
Communication 
Maintenance. 
น.บ. (นิติศาสตร>)   
 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  
 
National Weather 
Service Training 
Trainer Center, 
Kansas, USA. 
สถาบันการบินพลเรือน 
 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

7 นายดํารงชัย 
แสวงเจรญิ 

อาจารย>  M.Sc. 
(Economic) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร>) 

University of North 
Texas, Texas, USA. 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร> 

6 6 6 6 
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ลําดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหน�ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห>) 

2556 2557 2558 2559 
8 นายมาณพ 

นิยมพงษ> 
อาจารย> ศ.ม. 

(เศรษฐศาสตร>)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร>) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

9 นายพูนศักดิ์ 
ชุมช�วย 

อาจารย> บช.ม (การบัญชี) 
บช.บ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลยัหอการค2า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร> 

6 6 6 6 

10 Mr.Albert 
Ferenc 

Asst.Prof. Ph.D. 
(Phychologist) 
 
Fil.Lic 
(Phychologist) 
 
Fil.Kand 
(Phychologist) 
 

University of 
Stockholm, 
Stockholm, Sweden. 
University of 
Stockholm, 
Stockholm, Sweden. 
University of 
Stockholm, 
Stockholm, Sweden. 

6 6 6 6 

 
4. องค)ประกอบเก่ียวกับประสบการณ)ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝQกประสบการณ)วิชาชีพ)  

จากการสอบถามข2อมูลจากผู2ใช2บัณฑิต ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีประสบการณ>การ
ทํางานก�อนเข2าสู�อาชีพ ดังนั้นจึงได2กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงจะจัดอยู�ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ�มวิชาปฏิบัติการและการฝEกประสบการณ>วิชาชีพ  รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน จํานวน 6 หน�วยกิต และรายวิชาเตรียมฝEกสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
จํานวน 1 หน�วยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู/ของประสบการณ)ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู2ประสบการณ>ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู2  ความเข2าใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 
4.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรู2ท่ีได2เรียนมาเพ่ือนําไปแก2ปgญหาทางการจัดการธุรกิจ

การบินได2อย�างเหมาะสม 
4.1.3 มีความสามารถประยุกต>ใช2ความรู2ด2านการจัดการการบินในปฏิบัติงานได2 
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ>และสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข2าใจวัฒนธรรมขององค>การ ตลอดจนสามารถปรับตัวให2

เข2ากับสถานประกอบการได2 
4.1.6 มีความกล2าในการแสดงออก และนําความคิดสร2างสรรค>ไปใช2ประโยชน>ในงานได2 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารด2านการพูด เขียน คิดวิเคราะห>ประมวลผล 

4.2 ช�วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 4  
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข/อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
การทําโครงงานหรือการวิจัยต2องสามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานและงานวิจัยไปใช2ในการ

พัฒนาการจัดการในธุรกิจการบินได2จริง โดยมีจํานวนผู2ร�วมโครงงาน 2-4 คน และมีรายงานท่ีต2อง
นําส�งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย�างเคร�งครัด   

5.1 คําอธิบายโดยย�อ  
โครงงานหรืองานวิจัยต2องเป@นหัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับการบริหารจัดการในธุรกิจการบิน  และ

การประยุกต>ใช2หลักการ  ความรู2ทางด2านการจัดการในธุรกิจการบินในการวิเคราะห> ออกแบบ  แก2ไข 
และพัฒนาระบบการดําเนินงานของทุกองค>การได2อย�างมีประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถ
ทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู/  
 5.2.1 การประยุกต>ใช2หลักการ ทฤษฏี  

 5.2.2 สามารถนําผลการจากจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใช2ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
สามารถเป@นต2นแบบในการพัฒนาต�อได2 

 5.2.3 สามารถทํางานเป@นทีม และสามารถปรับตัวทํางานร�วมกับผู2อ่ืน 
 5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห>  และทักษะในการใช2ภาษาสื่อสาร  
5.3 ช�วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นป=ท่ี 4  
5.4 จํานวนหน�วยกิต 

3 หน�วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

 5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย>ผู2สอนท่ีมีความรู2ความสามารถและมี
ประสบการณ>การทํางานในด2านการจัดการธุรกิจการบินมาให2ความรู2และถ�ายทอดประสบการณ>    
การปฏิบัติงานต�างๆ  ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2วิธีการ  และลักษณะการทํางานจริง
ในด2านธุรกิจการบินเพ่ือนําไปเป@นข2อมูลในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.5.2  กําหนดชั่วโมงการให2คําปรึกษา  จัดทําบันทึกการให2คําปรึกษา ให2ข2อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต> และปรับปรุงให2ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย�างโครงงานให2ศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราด2านการจัดการธุรกิจการบินและสาขาอ่ืนๆ ไว2เพ่ือ
ศึกษาค2นคว2า 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก2าวหน2าในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให2คําปรึกษา
โดยอาจารย>ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได2กําหนด รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
เนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล�าวนั้นต2องสามารถนําไปใช2ในให2เกิดประโยชน>ในธุรกิจการ
บินได2จริง  และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย>สอบไม�ต่ํากว�า  3  คน  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู/ กลยุทธ)การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ)หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต�อเวลา
และทําหน2าท่ีเป@นพลเมืองดี รับผิดชอบ   
ต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม เสียสละ และ
ซ่ือสัตย>สุจริต  

1.ส�งเสริมความรู2ให2นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมต�อ
วิชาชีพและสังคม โดยสอดแทรกเข2าไปในเนื้อหาวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ และ เข2าไปในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
 

2.  มีบุคลิกภาพท่ีดี 1.เชิญผู2เชี่ยวชาญทางบุคลิกภาพดําเนินการสอน 
3.  มีความสามารถในการบริการเป@นอย�าง
ดี 

1. จัดการศึกษาดูงานทางด2านการบริการ 
2. มีระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู�
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีส�งเสริมให2เกิดการ
แสวงหาความรู2ท่ีทันสมัย 
3. จัดรายวิชาสหกิจศึกษา 

4. มีความรู2และทักษะด2านภาษาอังกฤษ
เป@นอย�างดี 

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ 
2. จัดศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู/ในแต�ละด/าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  การเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม  
               หนึ่งในกิจกรรมหลักในการจัดการธุรกิจการบิน คือ กฎหมาย/กฎระเบียบ การใช2พ้ืนท่ี
สาธารณะ พลังงาน สินค2าและบริการท่ีเชื่อมโยงกันท่ัวโลกส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของคน ในสังคมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต2องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให2สามารถดําเนินชีวิต
และทํางานร�วมกับผู2อ่ืนในสังคมอย�างราบรื่น และเป@นประโยชน>ต�อส�วนรวม อาจารย>ท่ีสอนในแต�ละ
วิชาต2องพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมไปพร2อมกับองค>ความรู2ต�างๆ ท่ีศึกษา ดังนี้ 
   1) มีระเบียบวินัย ตรงต�อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงท้ังต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   2) แสดงความซ่ือสัตย>สุจริตอย�างสมํ่าเสมอ 
        3) เคารพสิทธิของผู2อ่ืน 
        4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ>ขององค>การและสังคม 
  2.1.2  กลยุทธ)การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านคณุธรรม จริยธรรม  
                 ปลูกฝgงให2นักศึกษามีระเบียบวินัย สนับสนุนและเสริมสร2างวัฒนธรรมองค>การ โดย
กําหนดการเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลาตลอดจนการแต�งกายท่ีเป@นไปตามระเบียบของวิทยาลัย นักศึกษา
ต2องมีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม  โดยในการทํางานกลุ�มนั้นต2องฝEกให2รู2หน2าท่ีของการเป@น
ผู2นํากลุ�มและการเป@นสมาชิกกลุ�ม มีความซ่ือสัตย>โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ2านของผู2อ่ืน เป@นต2น นอกจากนี้อาจารย>ผู2สอนทุกคนต2องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
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การสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยกย�องนักศึกษาท่ี
ทําดี เสียสละและทําประโยชน>แก�ส�วนรวม  
  2.1.3  กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู/ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข2าชั้นเรียน การส�งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินความซ่ือสัตย>จากงานท่ีได2รับมอบหมาย และการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

 2.2  ความรู/ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู/ด/านความรู/  

1) มีความรู2ความเข2าใจ หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข2องกับด2านการจัดการธุรกิจการบิน 
2) มีความสามารถนําความรู2 ท่ี ได2รับไปประยุกต>ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข2องกับด2าน      

การจัดการธุรกิจการบินได2 
3) มีความเข2าใจและวิเคราะห>หลักการของศาสตร>อ่ืนท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการ   

ธุรกิจการบิน เช�น หลักการบัญชี หลักการตลาด หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป@นต2น และสามารถ
นํามาประยุกต>หรือใช2เป@นพ้ืนฐานในการจัดการในธุรกิจการบิน 

4) สามารถนําหลักการจัดการธุรกิจการบินไปประยุกต>ใช2ในการดําเนินงานด2านอ่ืนได2 
และปรับใช2ในการดําเนินชีวิตได2อย�างดี 
  2.2.2  กลยุทธ)การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านความรู/  
   ใช2รูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู2โดย
เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ และเน2นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต>ใช2ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อม
จริง โดยทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางทางวิวัฒนาการและเทคโนโลยี ท้ังนี้ให2เป@นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ>จริง        
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ>ตรงมาเป@นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนการฝEกปฏิบัติงาน(สหกิจศึกษา) ในสถานประกอบการ 
  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  
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 2.3  ทักษะทางปMญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปMญญา 

1) สามารถนําความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับทฤษฎี  โดยนํ าหลักการต�างๆ            
มาวิเคราะห>ปgญหา นําเสนอแนวทางแก2ไข เพ่ือพัฒนาการจัดการธุรกิจการบิน และการอ2างอิงได2อย�าง
เหมาะสม 

2) มีความสามารถวิเคราะห>กิจกรรมการดําเนินงานและสถานการณ>ต�างๆ โดยใช2
หลักการท่ีได2เรียนมาตลอดจนสามารถนําความรู2ไปประยุกต>ใช2ในการพัฒนาระบบการดําเนินงานใน
องค>การ สถานการณ>อ่ืนๆ ได2 

3) มีการติดตามความก2าวหน2าและวิวัฒนาการด2านการจัดการในธุรกิจท่ีเก่ียวข2องกับ
การบินรวมท้ังพัฒนาองค>ความรู2ตลอดเวลา 
  2.3.2  กลยุทธ)การสอนท่ีใช/พัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะทางปMญญา 

1) การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู2เรียนเป@นสําคัญ และด2วยการแก2ปgญหาจาก
สถานการณ>จําลองหรือกรณีศึกษา เพ่ือฝEกกระบวนการคิดอย�างสร2างสรรค>ต้ังแต�เริ่มเข2าศึกษาโดย
เริ่มต2นจากปgญหาท่ีง�ายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ต2องจัดให2เหมาะสมและสอดคล2องกับ
รายวิชา 

2) การประยุกต>ใช2ทฤษฏีในการอธิบายสถานการณ>หรือสิ่งต�างๆ ท่ีอยู�รอบตัว       
เพ่ือเสริมสร2างความเข2าใจในเนื้อหาวิชา 

3) การจัดกิจกรรมหรือการอภิปรายกลุ�มให2นักศึกษาได2มีส�วนร�วมในการคิดวิเคราะห>
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4) การจัดเวทีสัมมนาวิชาการเรียนเชิญผู2มีประสบการณ>ด2านธุรกิจการบินมาถ�ายทอด
ประสบการณ>การทํางานให2นักศึกษาได2เรียนรู2รูปแบบการทํางานจริง 

5) การฝEกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป@นการเรียนรู2วิธีการแก2ปgญหาใน 
สถานการณ>จริง 
  2.3.3  กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะทางปMญญา 
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช�น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ> เป@นต2น 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ)ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ)ระหว�างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  
                การจัดการธุรกิจการบิน คือ การประสานความร�วมมือต้ังแต�ต2นน้ําถึงปลายน้ํา ดังนั้น
ในชีวิตการทํางานจริงนักศึกษาจึงต2องเก่ียวข2อง  ติดต�อประสานงานและทํางานร�วมกับองค>การต�างๆ  
ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  ท้ังในและต�างประเทศโดยสามารถเรียนรู2ในรายวิชาท่ีระบุในกลุ�มวิชา
มนุษยศาสตร>  และสังคมศาสตร>  ตลอดจนอาจารย>ต2องสอดแทรกความรู2ด2านความสัมพันธ>ระหว�าง 
ตัวบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาต�างๆ เก่ียวกับ   

1) มีความสามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทย
และภาษาต�างประเทศอย�างมีประสิทธิภาพ 
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2) มีความสามารถทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2เป@นอย�างดีท้ังในบทบาทของผู2นํา หรือใน
บทบาทของผู2ร�วมงาน 

3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�มท่ีได2รับ
มอบหมาย มีภาวะผู2นํา 

4) มีมนุษยสัมพันธ> และสามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ>และวัฒนธรรมองค>การท่ี
ไปปฏิบัติงานได2เป@นอย�างดี 
  2.4.2  กลยุทธ)การสอนท่ีใช/ในการพัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ)ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
       จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาให2นักศึกษาเรียนรู2แบบร�วมมือ ฝEกการทํางานเป@นกลุ�ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ> การเข2าใจ   
ในวัฒนธรรมองค>การเข2าไปในรายวิชาต�างๆ 
  2.4.3 กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะความสัมพันธ)ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
          ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ�มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�างๆ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู/ด/านทักษะในการวิเคราะห) เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   นักศึกษาต2องมีทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ันตํ่าดังนี้ 

1)  มีความสามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค2นคว2าเก็บรวบรวมข2อมูลและ
นําเสนอรายงาน 

2) มีความสามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการใช2
เทคโนโลยีโดยเลือกใช2รูปแบบของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 

3) มีความรู2พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร>และสถิติสามารถนําไปวิเคราะห>ในการจัดการการ
บริการตลอดจนนําเสนอข2อมูลโดยใช2คณิตศาสตร>หรือสถิติได2 

4) มีการใช2ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ี 3 ในการสื่อสารได2 
  2.5.2  กลยุทธ)การสอนท่ีใช/ในการพัฒนาการเรียนรู/ด/านทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�างๆ ให2นักศึกษาได2วิเคราะห>สถานการณ>จําลอง 
และสถานการณ>เสมือนจริง และนําเสนอการแก2ปgญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู2เทคนิคการประยุกต>
หลักการจัดการในธุรกิจการบิน ในหลากหลายสถานการณ> 
  2.5.3  กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู/ด/านทักษะในการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีการประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร>และสถิติ ท่ีเก่ียวข2อง 
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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.ทักษะทางปMญญา 
 

4.ทักษะความสัมพันธ)ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห)เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1542108 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2. 1542109 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3. 1543101 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4. 1544104 ภาษาไทยสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

5. 1551124 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 1  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6. 1551125 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 2  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

7. 1552117 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 3  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

8. 1552118 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 4  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

9. 1562103 ภาษาญี่ปุ�นสาํหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 1  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

10. 1562104 ภาษาญี่ปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 2 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

11. 1563101 ภาษาญี่ปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 3  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

12. 1564101 ภาษาญี่ปุ�นสําหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 4 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

2.ความรู/ 
 

3.ทักษะทางปMญญา 
 

4.ทักษะความสัมพันธ)ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. 1572103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

14. 1572104 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

15. 1573103 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

16. 1574102 ภาษาจีนสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

17. 1661107 ภาษาเกาหลสีําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

18. 1662102 ภาษาเกาหลสีําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

19. 1663101 ภาษาเกาหลสีําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

20. 1664101 ภาษาเกาหลสีําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

21. 1731104 ภาษาอารบิกสําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

22. 1732101 ภาษาอารบิกสําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

23. 1733101 ภาษาอารบิกสําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

24. 1734101 ภาษาอารบิกสําหรบัการจัดการธุรกิจการบิน 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

25. 1751101 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการจัดการธุรกิจ  
การบิน 1 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

26. 1752101 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 2 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

27. 1753101 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 3 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

28. 1754101 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการจัดการธุรกิจ 
การบิน 4 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู/ 
 

3. ทักษะทางปMญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

29. 2512710 จิตวิทยาการบริการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

30. 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

31. 3601203 นิรภัยการบิน   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

32. 3601204 การจัดการธุรกิจการบินขั้นพื้นฐาน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

33. 3601205 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

34. 3602104 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ 
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

35. 3602203 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

36. 3602204 ทฤษฎีองค>การสําหรับธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

37. 3602205 การจัดการงานบรกิารบนเครื่องบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

38. 3602301 การจัดการสายการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

39. 3602308 กฎหมายและข2อกําหนดเกี่ยวกับการ
บิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

40. 3602309 การปฏิบัติการสําหรับธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

41. 3602403 การกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

42. 3602404 เศรษฐศาสตร>สําหรับธุรกิจการบิน     � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู/ 
 

3. ทักษะทางปMญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

43. 3603201 การจัดการเชิงกลยุทธ>สําหรับธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

44. 3603202 การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจ 
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

45. 3603203 ธุรกิจการบินระหว�างประเทศ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

46. 3603204 การจัดการบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

47. 3603205 การจัดการลูกค2าสมัพันธ>สําหรับธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

48. 3603206 การจัดการแรงงานสัมพันธ>สําหรับ
ธุรกิจการบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

49. 3603207 พฤติกรรมองค>การสําหรับธุรกิจการ
บิน 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

50. 3603310 การจัดการความเสีย่งสําหรับธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

51. 3603311 จุดสมดลุการกระจายน้ําหนักบรรทุก  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

52. 3603312 การจัดการการบรกิารการจราจรทาง
อากาศ  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

53. 3603313 การจัดการงานบรกิารผู2โดยสาร
ภาคพื้น  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

54. 3603314 การขนส�งและพัสดภุัณฑ>ทางอากาศ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู/ 
 

3. ทักษะทางปMญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

55. 3603315 การจัดการบริการลานจอด  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

56. 3603316 การบริการโภชนาการสําหรับธุรกิจการ
บิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

57. 3603403 การเงินสําหรับธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

58. 3603404 การจัดการทุนมนุษย>สําหรับธุรกิจการ
บิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

59. 3603405 การพัฒนารายได2เชิงพาณิชย>สําหรับ
ธุรกิจการบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

60. 3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

61. 3603802 การเตรียมฝEกประสบการณ>วิชาชีพใน
ธุรกิจการบิน 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

62. 3603901 การวิจัยสําหรับธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

63. 3604304 เวชศาสตร>การบินสําหรับธุรกิจการบิน   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

64. 3604803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

65. 3604804 การฝEกประสบการณ>วิชาชีพในธุรกิจ
การบิน 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

66. 3604901 กรณีศึกษาปgญหาพิเศษในธุรกิจการบิน  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ)ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

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

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ขณะนักศึกษายังไม�สําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให2อาจารย>แสดงตัวอย�างการประเมินผลทุกรายวิชา 
เพ่ือการทบทวนสอบ จัดต้ังกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุ�มตรวจสอบการให2คะแนนในรายวิชาหรือ
รายงานของผู2เรียน เปรียบเทียบการให2คะแนนข2อสอบแต�ละข2อในแต�ละรายวิชา ตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 
เพ่ือให2ผู2สอนมีมาตรฐานการให2คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู2สอนมากกว�า 1 คน จัดทําข2อสอบ
มาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีท่ีมีผู2สอนหลายคน จัดทําข2อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาท่ี
มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือข�าย สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคําถามในข2อสอบจากผู2ใช2บัณทิต 
เพ่ือปรับมาตรฐานข2อสอบ 
  2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร เรียนครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร
ภายในเวลา 4-8 ป= ผ�านการฝEกงานภาคสนาม/ฝEกประสบการณ>วิชาชีพตามท่ีกําหนดในหลักสูตรได2
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 2.00 

       สอบประมวลผลการเรียนรู2โดยรวมก�อนจบการศึกษา  
  1) ภาวะการได2งานของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา 
  2) การทวนสอบจากผู2ประกอบการ 
  3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
2.2.2 ประเมินจากผู2ใช2บัณฑิต 

  
3. เกณฑ)การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให2เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> 
ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี ว�าด2วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
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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>ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ี
จะสอน  

 
2. การพัฒนาความรู/และทักษะให/แก�คณาจารย) 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
         2.1.1  ส�งเสริมและสนับสนุนให2อาจารย>มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>       
เพ่ือส�งเสริมการสอนและการวิจัยอย�างต�อเนื่อง สนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค>การต�างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการ  
ลาศึกษาต�อ เพ่ือพัฒนาองค>ความรู2ให2มีความทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2  อาจารย>อย�างน2อยร2อยละ 80 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>ทําผลงานทางวิชาการ         

ในสาขาวิชาท่ีสอน 
2.2.3  ส�งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาอาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา       

การเรียนการสอน ตลอดจนให2แรงจูงใจแก�ผู2ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย�างประจักษ> 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให2 
ก2าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู2สอนท่ีเป@นผู2นํา
ด2านการพัฒนาองค>ความรู2และ
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู2 
ทักษะท่ีตรงต�อความต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดหลักสูตรให2มีความสอดคล2อง
กับมาตรฐานวิชาการ การจัดการ
ธุรกิจการบิน ด2านการจัดการตามท่ี 
สกอ. กําหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป= 
3. กําหนดให2อาจารย>มีคุณวุฒิไม�ตํ่า
กว�าปริญญาโทในสาขาวิชาการ  
จัดการธุรกิจการบินหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข2องหรือเป@นผู2มีประสบการณ>
หลายป=  
4. มีจํานวนคณาจารย>ประจําไม�
น2อยกว�าเกณฑ>มาตรฐาน 
5. ส�งเสริมอาจารย>ประจําหลักสูตร
ให2ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ท่ีเก่ียวข2อง ท้ังในและต�างประเทศ 
6. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต2องการกําลังคนในภาคธุรกิจ
เพ่ือเป@นข2อมูลพัฒนาหลักสูตร หรือ
สํารวจความต2องการความรู2 ทักษะ
ของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี    
การจัดการธุรกิจการบินและความ
ต2องการผู2ประกอบการเพ่ือนํามา
พัฒนาหลักสูตร 
7. เชิญผู2เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนและผู2ใช2บัณฑิตมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 
8. จัดการเรียนการสอนโดยเน2น
ผู2 เรียนเป@นสําคัญกําหนดให2 มีท้ัง
ภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะภ าค ป ฏิ บั ติ มี    
แนวทางการเรียนรู2หรือกิจกรรม

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ2างอิง
ได2 กับ มาตรฐาน ท่ี  สกอ .
กําหนดความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสมํ่าเสมอ 
2. การปรับปรุงหลักสูตร
ตอบสนองความต2องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
3. จํ า น ว น อ า จ า ร ย> ท่ี มี
คุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโท
หรือผู2 มีประสบการณ> ท่ีไม�
น2อยกว�าเกณฑ>มาตรฐาน 
4. การศึกษาดูงานเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรหรือวิชาการ
ท่ีเก่ียวข2อง 
5. การรายงานผลการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต2องการกําลังคนภาคธุรกิจ
หรือผลการสอบถาม หรือผล
การสํ ารวจความต2องการ
ความรู2 ทักษะของบัณฑิต 
6. แบบประเมินผลรายวิชา 
สหกิจศึกษาจากผู2ใช2บัณฑิต 
7 .ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ผู2 เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชน ผู2 ใช2 บัณฑิตมีส�วน
ร�วมในการพัฒนาหลักสูตร 
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เป�าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
ประจํ าวิช าให2 นั ก ศึกษาเรียนรู2
ประสบการณ>การทํางานในสาขา
วิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห>เพ่ือ 
พัฒนาองค>กรความรู2ด2วยตัวเอง 
9. ป ร ะ ส าน ค ว าม ร� ว ม มื อ กั บ
ผู2ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การ เรี ยน การสอน ใน รายวิ ช า   
ฝEกสหกิจศึกษา 

2. ประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย�างสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 

1. ก า รป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย
คณะกรรมการผู2 ทรงคุณวุฒิ ท้ั ง
ภายใน และภายนอกทุกๆ 1 ป=   
และอย�างน2อยทุก 4 ป=  ตามลําดับ 
2. การจัดทําฐานข2อมูลทางด2าน
นักศึกษา อาจารย> อุปกรณ>เครื่องมือ 
วิจัย งบประมาณ ความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป@ น ข2 อ มู ล ในการประเมิ นของ
คณะกรรมการ 
3. ป ระเมินความ พึ งพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู2ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและ
ภายนอกทุกๆ 1 ป= และอย�าง
น2อยทุก 4 ป=ตามลําดับ 
2. รายงานการจัดทําฐานข2อมูล
ทางด2 านนักศึกษา อาจารย> 
อุ ป กรณ>  เค รื่ อ งมื อวิ จั ย
งบประมาณ ความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค 
การศึกษาเพ่ือเป@นข2อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําป= เป@นเงินรายได2ของหลักสูตรเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ>  และ วัสดุครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>อย�างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเองของ
นักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู�เดิม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี มีความพร2อมด2าน
ห2องสมุดและแหล�งค2นคว2าทางวิชาการสําหรับการศึกษา  ประกอบด2วยส�วนงานต�างๆ  ดังนี้ 

2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ)การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใช2สถานท่ีของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณ>การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 

 
ลําดับ รายการ จํานวน 

1 ห2องเรียนปรับอากาศ 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 ระบบเครือข�ายอินเตอร>เน็ต 2 
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2.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล�งความรู2ท่ีสนับสนุน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง ซ่ึงมีหนังสือทางด2าน
วิทยาศาสตร> และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกว�า 140,000 เล�ม และมีวารสารวิชาการต�างๆ กว�า 1,800 
รายการ มีตําราท่ีเก่ียวข2องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม�น2อยกว�า 2,000 เล�ม และวารสารท่ีเก่ียวข2องกับ
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) อีกไม�น2อยกว�า 100 รายการ 

นอกจากนี้ห2องสมุดของวิทยาลัยฯ ได2จัดเตรียมหนังสือการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) วารสารด2านคอมพิวเตอร> และดีวีดีรอมการศึกษา เพ่ือเป@นแหล�งความรู2เพ่ิมเติม 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และตํารา 

ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือบริการให2อาจารย>และนักศึกษาได2ค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชาจะมีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป@น นอกจากนี้อาจารย>พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข2อ 
ก็มีส�วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให2หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด2วย 

ในส�วนของวิทยาลัยฯ จะมีห2องสมุดย�อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และวิทยาลัยฯ จะต2องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช2ประกอบการสอนของอาจารย> เช�น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร> คอมพิวเตอร> เครื่องถ�ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด>  

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยฯ มีเจ2าหน2าท่ีประจําห2องสมุดของวิทยาลัยฯ  

ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข2าหอสมุดกลาง และทําหน2าท่ีประเมินความเพียงพอ
ของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ2าหน2าท่ี ด2านโสตทัศนูปกรณ> ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใช2สื่อ
ของอาจารย>แล2วยังต2องประเมินความเพียงพอและความต2องการใช2สื่อของอาจารย>ด2วย  
 
3. การบริหารคณาจารย) 

3.1 การรับอาจารย)ใหม� 
มีการคัดเลือกอาจารย>ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย>ใหม�

จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2องและมีความ
เชี่ยวชาญในการใช2ภาษาอังกฤษหรือภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข2องเป@นอย�างดี 

3.2  การมีส�วนร�วมของคณาจารย)ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอน จะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเปnาหมายตามหลักสูตร 
และได2บัณฑิตเป@นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> 

3.3  การแต�งตั้งอาจารย)พิเศษ 
สําหรับอาจารย>พิเศษถือว�ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป@นผู2ถ�ายทอดประสบการณ>ตรงจาก

การปฏิบัติมาให2กับนักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายว�าก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต2องมีการ



69 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

เชิญอาจารย>พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย�างน2อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย>พิเศษนั้น ไม�ว�าจะ
สอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต2องเป@นผู2มีประสบการณ>ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย�างตํ่าปริญญาโท 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข2องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู2

ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  การเพ่ิมทักษะความรู/เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต2องเข2าใจโครงสร2างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต2องบริการให2อาจารย>
สามารถใช2สื่อการสอนได2อย�างสะดวก ซ่ึงจําเป@นต2องให2มีการฝEกอบรมเฉพาะทาง เช�น การเตรียม
ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ในวิชาท่ีมีการฝEกปฏิบัติ 

 
5.  การสนับสนุนและการให/คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให/คําปรึกษาด/านวิชาการและอ่ืน ๆ แก�นักศึกษา 
วิทยาลัยฯ มีการแต�งต้ังอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปgญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการได2 โดยอาจารย>ของวิทยาลัยฯ ทุก
คนจะต2องทําหน2าท่ีอาจารย>ท่ีปรึกษาทางวิชาการให2แก�นักศึกษา และทุกคนต2องกําหนดชั่วโมง 
ให2คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให2นักศึกษาเข2าปรึกษาได2 นอกจากนี้ ต2องมีท่ีปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให2คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก�นักศึกษา 

5.2  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร2องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชาได2 
 

6.  ความต/องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต 
ท�ามกลางกระแสโลกาภิวัตน>และการแข�งขันท่ีรุนแรงของคู�แข�งท้ังภายในและระหว�างประเทศ  

อุตสาหกรรมการบินได2กลายเป@นเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ผู2ประกอบการองค>ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาในอุตสาหกรรมการบินให2มีประสิทธิภาพ     
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท�องเท่ียว เก่ียวเนื่องถือเป@นโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู�สากล ของแผนพัฒนายุทธศาสตร>การพัฒนาและปรับปรุง เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู�สากลให2เกิดความทันสมัย และร�วมกับสถานประกอบในหน�วยงานการบิน โดยตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ คือ การพัฒนาบุคลากรด2านอุตสาหกรรมการบิน ให2เพียงพอต�อการขยายตัวอย�างรวดเร็ว
และต�อเนื่องของตลาดแรงงาน โดยให2มีภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก   
สําหรับการพัฒนากําลังคนในเชิงคุณภาพได2มุ�งเน2นไปท่ีการมีหลักสูตรด2านอุตสาหกรรมการบิน ท่ีมี
คุณภาพได2มาตรฐานระดับสากล   
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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 
ปGท่ี 
1 

ปGท่ี 
2 

ปGท่ี 
3 

ปGท่ี 
4 

ปGท่ี 
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 

ช�วงก�อนการสอนให2มีการประเมินกลยุทธ>การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ 
การปรึกษา หารือกับผู2เชี่ยวชาญด2านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส�วนช�วงหลังการสอนให2มีการวิเคราะห>
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห>ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด2านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปgญหา/ข2อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู2สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต�อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย)ในการใช/แผนกลยุทธ)การสอน 
การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถทําโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต�ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ>ของผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู2สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม�จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู2ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข2อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาป=สุดท2าย/ บัณฑิตใหม� 
2.2 ผู2ใช2บัณฑิต 
2.3 ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป= ตามตัวบ�งชี้ในหมวดท่ี 7 ข2อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย�างน2อย 3 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย�างน2อย 1 คน ท่ีได2รับการแต�งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข2อเสนอแนะ/ข2อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู2ใช2บัณฑิต ผู2ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห>ทบทวนข2อมูลข2างต2น โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ> (ถ2ามี) 
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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 
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  “การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว�า การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป@นสําคัญ 
  “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 
  ในกรณี ท่ี มีปgญหาเก่ียวกับการปฏิ บั ติตามข2อบั งคับนี้  ให2อธิการบดี เสนอให2 
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 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปgญหาไม�น2อยกว�า 15 ชั่วโมง
ต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.2 วิ ชาภาคปฏิ บั ติ ท่ี ใช2 เวลาฝE กหรื อทดลองไม� น2 อยกว� า 30 ชั่ ว โมงต� อ 
ภาคการศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
  9.3  การฝE ก งานหรื อฝE กภ าคสนาม ท่ี ใช2 เวลาไม� น2 อยกว� า 45 ชั่ ว โมงต� 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 
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  10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป= ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม�น2อยกว�า 90 หน�วยกิต 
  10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว2 3 ประเภท ดังนี้ 
   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  
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   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 
 ข/อ 12  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได2 

 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเปJนนักศึกษา การโอนย/ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร 

การพ/นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

 ข/อ 13 ผู2มีสิทธิสมัครเข2าเป@นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต2องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1 สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า สําหรับ
หลักสูตร ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�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 ผู2 ท่ีได2รับการคัดเลือกให2เข2าเป@นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดต2องข้ึนทะเบียนเป@นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 
 ข/อ 16  ประเภทการศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�  
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  16.1 การศึกษาภาคปกติ  
  16.2  การศึกษาภาคพิเศษ  
 ข/อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ�งออกเป@น 2 ประเภท ได2แก�   
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ   
  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� ในสถาบัน อุดมศึกษาเดิมมาแล2ว ไม� น2 อยกว� 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 
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   21.4.2  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล2วไม�ชําระค�าบํารุงและค�าธรรมเนียม
การศึกษาต�างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม�มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย>อย�างแท2จริง เว2นแต�
ได2รับการผ�อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   21.4.3  ขาดคุณสมบัติตามข2อ 13 อย�างใดอย�างหนึ่ง 
   21.4.4 ได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน 
และมีผลการเรียนแล2ว 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือได2ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 1.80 
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแล2ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต�วันเข2าเรียนและในทุกๆ 
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 ผู2ท่ี ข้ึนทะเบียนเป@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



80 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

ต2องเรียนรายวิชาอ่ืนก�อน นักศึกษาต2องเรียนและสอบได2รายวิชาท่ีกําหนดนั้นก�อนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค> นั้นได2 เว2นแต�ได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  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 และ
ข2อ 23.6   
  25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต2องดําเนินการให2แล2วเสร็จก�อนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไม�น2อยกว�า 1 สัปดาห>   
 ข/อ 26  การขอคืนค�าลงทะเบียนรายวิชา ให2เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว�าด2วย
การรับและจ�ายเงินบํารุงการศึกษา   
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 ข/อ 27  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา   
  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 ได2 รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว�างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ท่ีมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน    
   28.1.3 เจ็บป�วยจนต2องพักรักษาตัวเป@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  
   นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุ มัติต�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> 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข/อ 30 นักศึกษาต2องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข2าสอบ แต�ท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแต� 



82 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

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   
  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 
เพราะป�วยหรือเหตุสุดวิสัยและได2รับอนุมัติจากคณบดี    
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   32.5.2  ผู2สอนและคณบดีเห็นสมควรให2รอผลการศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป@นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม�สมบูรณ>   
    นักศึกษาท่ีได2 I จะต2องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยน  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@น ระดับมารวมคํานวณหาค�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�งและให2ปgดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�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
ดังกล�าวให2ต้ังหารถึงทศนิยม 3 ตําแหน�ง และให2ปgดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค�าต้ังแต� 5 ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหน�งท่ี 3 เพ่ือให2เหลือทศนิยม 2 ตําแหน�ง    
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได2 I ให2คํานวณค�าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม�ได2 I เท�านั้น  
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 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    
   36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต�อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ใช2เวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช2เวลาในการศึกษา 6 หรือ  
7 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
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   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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปgญหา
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   
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  นักศึกษาอาจลงทะเบียนในภาคฤดูร2อนได2ในรายวิชา ดังต�อไปนี้ 
(1) วิชาปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) 
(2) วิชาท่ีผลการเรียนเป@น F หรือไม�ผ�าน 
(3) วิชาท่ีต2องเรียนเป@นภาคเรียนสุดท2าย เพ่ือให2ครบตามโครงสร2างหลักสูตร 
(4) วิชาอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข/อ 9 ให2อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปgญหา
จากการใช2ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ. 2549 
 
 

 
                     (นายมีชัย ฤชุพันธุ>) 

                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ>  
                                    ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 
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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) ด2านทักษะทางปgญญา 
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 ประกอบกับในปgจจุบันหลักสูตรต�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 ภูมิปgญญาไทย 
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 การแก2ปgญหา ความเข2าใจตนเองและ 

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

4. กําหนดการเปKดสอน 
 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) สามารถจัดการปgญหาทางคุณธรรม 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 
ในปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปgญหา  
    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 ทักษะทางปgญญา 
  9.3.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา 
    1) สามารถค2นหาข2อเท็จจริง ทําความเข2าใจและประเมินข2อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม�ๆ 
จากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลาย และใช2ข2อมูลท่ีได2ในการแก2ไขปgญหาและงานอ่ืนๆ ด2วยตนเอง 
    2)  สามารถศึกษาปgญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อน และเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขได2อย�าง
สร2างสรรค> โดยคํานึงถึงความรู2ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ>ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    3) สามารถใช2ทักษะและความเข2าใจในเนื้อหาสาระในการแก2ไขปgญหาได2อย�างเหมาะสม 
  9.3.2 กลยุทธ>การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา 
    1) ศึกษาโดยการใช2กรณีศึกษา  
    2) อภิปรายเป@นกลุ�ม 
    3)  พัฒนางานท่ีได2รับมอบหมาย 
    4) กําหนดให2มีรายวิชาท่ีต2องใช2ทักษะในการคํานวณ  
  9.3.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปgญญา  
    1) ประเมินโดยการสอบ 
    2)  ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
    3) ประเมินจากผลงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 9.4 ทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  9.4.1  ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ>ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  
    1) มีส�วนช�วยเอ้ือต�อการแก2ปgญหาในกลุ�มได2อย�างสร2างสรรค> 
    2) สามารถแสดงความเป@นผู2นํา และรู2จักใช2นวัตกรรมในการแก2ไขปgญหา 
    3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปgญหาได2อย�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) ศึกษาและทําความเข2าใจในประเด็นปgญหาและเลือกใช2เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร>
อย�างเหมาะสมเพ่ือแก2ไขปgญหา 
    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) แก2ปgญหาโจทย>โดยใช2คณิตศาสตร>หรือสถิติ 
  9.5.3 กลยุทธ>การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ประเมินผลจากการสอบข2อเขียนและสอบปากเปล�า 
    2) ประเมินผลการใช2คอมพิวเตอร> 
    3) แก2ปgญหาโจทย>ทางคณิตศาสตร>  
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู/สู�กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู/ 3 ทักษะทางปMญญา 4 ทักษะความสัมพันธ) 

ระหว�างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห)ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1. 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  �  �   �      �  �  

2. 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  �  �  �   � �  �   �  

3. 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  �  �     � �   �  �  

4. 9000201 มนุษย>กับการดําเนินชีวิต � �  �   �     � �  �  

5. 9000202 พลวัตทางสังคม  � � � � �   � �       

6. 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท � � � �   � �  �  � �  �  

7. 9000204 ความรู2พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย � � �   �   �   �   �  

8. 9000205 สิ่งแวดล2อมกับการดํารงชีวิต � � � � � � � � � � � � �  � � 
9. 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต   � �     � �     �  

10. 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  �  �   �   �      � 
11. 9000302 วิทยาศาสตร>เพื่อคุณภาพชีวิต  �  � �  �     �   �  
12. 9000303 การคิดและการตัดสินใจ � �  �   � � � �  � � �   
13. 9000304 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  �  �   �   �    �   
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10. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา 
 10.1 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 
 
11. คําอธิบายรายวิชา   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

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

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

 The importance of the Thai language, communication, the 
development of listening, speaking, reading and writing skills, skills in summarizing, 
concluding, elaborating, interpreting, defining, and considering persuading or deviating 
texts; skills in presenting texts by speaking and writing; the use of multimedia 
approach in learning academic field and real life situation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ฝEกและพัฒนาทักษะการฟgง 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 

 Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
skills; communication in various situations by considering the context of the Thai and 
universal societies; communication such as introducing oneself and others, greeting, 
parting, asking personal data, asking for data, buying goods, giving directions and 
places, appointing, inviting, requesting, giving thanks, expressing feelings, expressing 
opinions, explaining personal characteristics and explaining characteristics of 
appliances or utensils. 

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

การเขียนสรุปหัวข2อเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต>ใช2ในการศึกษาค2นคว2า
และพัฒนาการเรียนรู2ของตนเอง 

 Practices and development of the use of English in listening, 
speaking, reading and integrated writing skills; writing in terms of drawing conclusions, 
generalizations, expressing opinions and applying the skills in self study and self 
learning development. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000201 มนุษย)กับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Man and Life Enhancement   
 การดํารงชีวิตในสังคมปgจจุบัน พฤติกรรมมนุษย> ความเข2าใจตนเองและผู2อ่ืน

คุณธรรมและจริยธรรม การรู2เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให2เข2ากับ
สังคมและสิ่งแวดล2อม การแก2ปgญหา และพัฒนาปgญญาก�อให2เกิดสันติสุขและสันติภาพ 

 Living in the present society, human behavior, understanding 
oneself and others, morality and ethics; seeing through changes, being able to 
develop and adjust oneself to the society and environment, being able to solve 
problems and develop intelligence to create peace, amity and harmony. 

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

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

 The development of the Thai society, culture, tradition, economics, 
politics, administration, law and national development; the analysis of the present 
situation of the global society in terms of society, economics, politics and 
administration that effect the Thai society. 

 
 
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 

 His Majesty King Rama the Ninth’s biography, behaviors, duties, 
literary works, the philosophy of sufficiency economy; the social and economic 
development resulting from the royal suggestions; the behavior of oneself according 
to the royal teaching and suggesting. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
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 

 The right and duty of the citizens according to the constitution, the 
right of the children, birth notification, child adoption, compulsory education criteria, 
procedures in applying identification card and being government officials, engagement, 
marriage, divorce, inheritance, lending, guarantee, insurance, mortgage, pawn, buying 
and selling, selling with the right of redemption, leasing, hiring purchase, labor law, 
narcotic, land law, making a complaint due to the troubles caused by government 
officials, filing a lawsuit at the Administrative Court, protecting car accident victims, 
the law concerning news and information. 

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

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล2อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว ทางการแก2ปgญหา
การเกิดภัยพิบั ติ  มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร2างจิตสํานึกให2 เห็นคุณค�าของการอนุรักษ>
ทรัพยากรธรรมชาติให2ดํารงอยู�อย�างยั่งยืน 

 The characteristics of the physical geography of the earth, the value 
and importance of natural resources, the change of natural environment and ways of 
life, the causes and ways of solving problems of disasters, pollution, the loss of 
resources, building consciousness in realizing the conservation of eternal natural 
resources. 
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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 

 The differentiation of the science of beauty, the meaning of 
aesthetics in terms of thinking and behavior, the importance of acknowledgement in 
the history of science, visual arts, musical arts and performing arts through worthy 
learning so as to acquire aesthetic appreciation experience. 

 
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 

 The fundamental use of computer in accessing computer 
application for documentation, data presentation, working schedule management, 
the study of information technology, the importance of information technology 
system that influences life and society, the use of information technology in filing 
data, compiling data, selecting information sources, analyzing and evaluating 
information sources and the use of internet. 

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

ส�งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีต�อมนุษย> 
 The use of knowledge in science and skills in scientific procedures, 

the ways of promoting physical health to develop the quality of life, the effects of 
science and technology upon human beings. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย> การพัฒนาทักษะการคิด การแก2ปgญหา          

การตัดสินใจและการประยุกต>ใช2  
 The principles and procedures of human thought, the development 

of thinking skill, problem solving, decision making and application. 
 
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 

 The history, philosophy, scope, meaning, objective and the use of 
exercise, the principles and methods of exercise, the management of athletic 
tournaments at all levels, the good spirit of players and audience, the development 
of the quality of life by participating athletic activities, the Thai folk entertainment, 
sports and games, everyday life exercise. 
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ภาคผนวก จ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 2360/2555 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> จังหวัดปทุมธานี 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ณ ห/องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู/มาประชุม 
 1. อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 2. อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการพัฒนาหลักสูตร  

3. อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร  
4. นางสาวพนมวรรณ>  ละมะณี ผู2ช�วยเลขานุการ 
5. นายธีรพล  คําแสน ผู2ช�วยเลขานุการ 

กรรมการท่ีไม�สามารถเข/าร�วมประชุม  
 1. Mr.Albert  Ference กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
 2. Mr.Tiansong Wang กรรมการ  
 
เริ่มประชุม    เวลา 15.30 น. 
 ประธานกล�าวเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ทราบ 
 ประธานนําเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
นานาชาติ ซ่ึงหลักสูตรได2มีการร�างเป@นภาษาอังกฤษ และท�านคณบดี อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ทําการ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการธุรกิจการบิน AIRLINE BUSINESS (INTERNATIONAL) 
โดยการพัฒนาหลักสูตรต2องให2ได2ตามมาตรฐาน TQF และต2องมีการสํารวจความต2องการของผู2ใช2
บัณฑิตในด2านคุณธรรมจริยธรรม ด2านความรู2 ด2านปgญญา ด2านความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด2านทักษะทางการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการ
พัฒนาและเตรียมความพร2อมในการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน (AEC)  
 มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
 ไม�มี 
 มติท่ีประชุม – 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
 ไม�มี 
 มติท่ีประชุม – 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 แต�งต้ังผู2รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. ดร. น้ําเพชร อยู�สกุล    ผู2รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร 
2. อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ คณบดี และ ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
3. Mr.Tiansong  Wang  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร กรรมการและเลขานุการ 

4.2 แนวคิดหลักสูตร 
 แนวคิดของหลักสูตรจะเป@นการเน2นด2านการให2บริการของสายการบินต�าง ๆ ท่ีมี

แนวโน2มขยายตัวในอีก 2 ป=ข2างหน2า มากกว�าการเน2นด2านอุตสาหกรรมการบิน ในอนาคตจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป@น“บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจการบิน“ ชื่อย�อ บธ.บ. คือ
การจัดการธุรกิจการบิน B.B.A. เพ่ือหลักสูตรของเราจะทัดเทียมคนอ่ืนได2 ควรจะเน2นในด2าน การแต�งกาย 
การสื่อสาร และเน2นทักษะเชิงปฏิบัติ รวมท้ังปลูกจิตสํานึกด2านจริยธรรม และการบริการ จะมีการ
จัดการสอบ TOEIC ทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

4.3 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 
 1. การศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า กศน. ตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2. ส�วนสูงไม�ต่ํากว�า 155 ซม. เพศชายหรือหญิง 
4.4 กลุ�มเปnาหมาย  นักเรียนชาวไทยท่ีใช2ภาษาอังกฤษได2ดี และชาวจีน 
มติท่ีประชุม 
รับทราบและรับรองการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 รายวิชาหลักสูตรควรจะมีดังนี้ 
- วิชากิจการบินพ้ืนฐานเบ้ืองต2นโครงสร2างหน�วยงานท่ีเก่ียวข2อง เช�น IATA  
- การจัดการทุนมนุษย>สําหรับธุรกิจการบิน 
- เศรษฐศาสตร>ข้ันพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจการบิน 
- นิรภัยการบิน 
- การจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Controller) 
- จริยธรรมทางธุรกิจ 
- เวชศาสตร>การบิน 
- วิชาเลือกทางด2านภาษาต�างประเทศ ได2แก� ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย 

ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ�น 
- Airline Passenger Management 
- การจัดการด2าน Logistic 
- การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 
- การจัดการด2านบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน การต้ังราคาไม�จําเป@นมากนัก

ต�อการเรียนหลักสูตร ควรเน2นการเรียนรู2ด2านการปฏิบัติงานจริงในสายการบิน 
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- การบริการโภชนาการสําหรับธุรกิจการบิน 
- การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 

5.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยควรเน2นด2าน 
 1. วินัยการดูแลสุขภาพ 
 2. บุคลิกภาพ 
 3. วินัยลูกจ2าง 
5.3 ประธานกําหนดการวิพากษ>หลักสูตร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 
มติท่ีประชุม 
รับทราบและรับรองการประชุม 

 
ปKดประชุม  เวลา 18.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)                         ผู2จดรายงานการวิพากษ>
หลักสูตร 

    (นางสาวพนมวรรณ>  ละมะณี) 
ผู2ช�วยเลขานุการ 

 
 

 

    (ลงชื่อ) ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
          (อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร) 

              กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ช 
รายงานการวิพากษ)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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รายงานการวิพากษ)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ณ ห/องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู/เข/าร�วมวิพากษ)หลักสูตร 

1. อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล                  ประธานกรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
2. อ.ดร.สอาด   บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการวิพากษ>หลักสูตร 
3. เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก  กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ปBยะ   จงวัฒนา กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย>สันต>   ใจยอดศิลป� กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
6. อ.ดร.เรืองเดช   เร�งเพียร กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพนมวรรณ>   ละมะณี ผู2ช�วยเลขานุการ 
8. นายธีรพล   คําแสน ผู2ช�วยเลขานุการ 

เริ่มการวิพากษ)หลักสูตร    เวลา 15.30 น. 
 ประธานกล�าวเปBดการประชุมและดําเนินการประชุมการตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ทราบ 
 ประธานแจ2งเรื่องการทําบันทึกข2อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ ระหว�างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> กับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
 ไม�มี 
 มติท่ีประชุม – 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล/ว 
 ไม�มี 
 มติท่ีประชุม – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 เรื่องผู2รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได2รับการแต�งต้ัง ดังนี้ 

1. ดร. น้ําเพชร อยู�สกุล    ผู2รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร 
2. อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ คณบดี และ ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
3. Mr.Tiansong  Wang  ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร กรรมการและเลขานุการ 
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4.2 แนวคิดของหลักสูตร 
 อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล แสดงความคิดเห็นว�า แนวคิดของหลักสูตรจะเป@นการเน2น

ด2านการให2บริการของสายการบินต�าง ๆ สร2างความโดดเด�นในเรื่องการให2บริการ เพราะสามารถท่ีจะเข2า
สู�ตลาดแรงงาน มากกว�าเน2นด2านอุตสาหกรรมการบิน และแผนการในอนาคตจะมีการปรับปรุง
หลักสูตร และเปลี่ยนชื่อเป@น“บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจการบิน”  

4.3 กลุ�มเปnาหมาย  นักเรียนชาวไทยท่ีใช2ภาษาอังกฤษได2ดี และชาวจีน 
มติท่ีประชุม 
รับทราบและรับรองการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา ดร.ปBยะ จงวัฒนา นําเสนอว�าผู2เข2าศึกษาควรจะมีคุณสมบัติท่ี
โดดเด�นด2านบุคลิกภาพ คือจะต2องมาความสูงไม�ตํ่ากว�า 160 เซนติเมตรในเพศหญิง และไม�ตํ่ากว�า 
170 เซนติเมตรในเพศชาย มีน้ําหนักตัวท่ีพอเหมาะกับส�วนสูง โดยตรวจสอบค�าดัชนี BMI 

อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ เสริมว�า ต2องการเปBดโอกาสให2นักศึกษาท่ีสนใจ แต�มีความสูงไม� 
เนื่องจากในอุตสาหกรรมการบิน มีหลายหน�วยบริการท่ีสามารถรับพนักงานท่ีมีความสูงแตกต�างกันไป 
 Mr.Tiansong  Wang กล�าวแสดงความเห็นว�า นักศึกษาชาวจีนควรจะใช2มาตรฐาน นักศึกษา
หญิงต2องสูงไม�น2อยกว�า 155 เซนติเมตร และ นักศึกษาชายสูงไม�ต่ํากว�า 170 เซนติเมตร  
 5.2 รายวิชาหลักสูตร ดร. น้ําเพชร อยู�สกุล  เสนอรายวิชาสําหรับหลักสูตรท่ีควรจะมีดังนี้  

 1. วิชากิจการบินพ้ืนฐานเบ้ืองต2นโครงสร2างหน�วยงานท่ีเก่ียวข2อง เช�น IATA 
เนื่องจาก บุคลากรท่ีเก่ียวข2องกับงานในอุตสาหกรรมการบิน จําเป@นท่ีจะต2องทราบถึงเรื่องท่ีเก่ียวข2อง
กับพ้ืนฐานการบินท้ังหมด 

 2. การจัดการทุนมนุษย>สําหรับธุรกิจการบิน เป@นรายวิชาท่ีไว2สําหรับการบริหาร
จัดการมนุษย> เพราะบุคคลากรท่ีจะเข2าสู�การทํางานด2านการบิน จะต2องทราบเรื่อง HUMAN 
FACTOR ด2วย 

 3. นายแพทย>สันต> ใจยอดศิลป� เสนอรายวิชา นิรภัยการบิน  
 4. การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) 
 5. จริยธรรมทางธุรกิจ 
 6. เวชศาสตร>การบิน 
 7. วิชาเลือกทางด2านภาษาต�างประเทศ ได2แก� ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน 

ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ�น 
อ.ดร.เรืองเดช เร�งเพียร กล�าวเสริม เรื่องภาษา ให2เน2นไปท่ีภาษาสําหรับการบริการด2านการ

บิน เนื่องจาก เป@นการส�งเสริมการเข2าสู�ตลาดแรงงานท่ีเน2นด2านธุรกิจการบินโดยเฉพาะ 
 1. Airline Passenger Management 
 2. การจัดการด2าน Logistic 
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เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก กล�าวเสริม เรื่องการเรียนรายวิชาเก่ียวกับการจัดการระบบ
ขนส�งเป@นสิ่งจําเป@นเนื่องจาก หลังจากการเข2าสู�ประชาคมอาเซียนแล2ว การติดต�อระหว�างกันใน
ภูมิภาค จะเพ่ิมมากข้ึน   

1. การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน  
นายแพทย>สันต> ใจยอดศิลป� กล�าวเสริมว�า ควรมีการศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง และฝEก

ปฏิบัติจําลองสถานการณ>  
 1. การจัดการด2านบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน การต้ังราคาไม�จําเป@นมากนักต�อ

การเรียนหลักสูตร ควรเน2นการเรียนรู2ด2านการปฏิบัติงานจริงในสายการบิน 
 2. การบริการโภชนาการสําหรับธุรกิจการบิน 
 3. การจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 
อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ให2ความเห็นว�า รายวิชาดังกล�าวเหมาะสมแล2ว และจะมีบางส�วน

เพ่ิมเติม ในการวิพากษ>ครั้งต�อไป 
5.3 ประธานกําหนดการวิพากษ>หลักสูตร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
 
มติท่ีประชุม 
รับทราบและรับรองการประชุม 

ปKดการวิพากษ)หลักสูตร  เวลา 18.30 น. 
 
 

        (ลงชื่อ)                        ผู2จดรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
    (นางสาวพนมวรรณ>  ละมะณี) 

ผู2ช�วยเลขานุการ 
 
 

 

  (ลงชื่อ)   ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>หลักสูตร 
          (อ.ดร.เรืองเดช  เร�งเพียร) 

              กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการวิพากษ)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 2/2555 

วันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ณ ห/องประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 4 อาคาร 100 ปG 

********************************************* 
ผู/เข/าร�วมวิพากษ)หลักสูตร 

1. อ.ดร.น้ําเพชร  อยู�สกุล ประธานกรรมการ  
2. อ.ดร.สอาด   บรรเจิดฤทธิ์ กรรมการประธาน 
3. Mr.Albert   Ference กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ปBยะ   จงวัฒนา กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
5. นายแพทย>สันต>   ใจยอดศิลป� กรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาวสิรินดา   คลี่สุนทร กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวณัฐกานต>   ต้ังวนาไพร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวพนมวรรณ>   ละมะณี ผู2ช�วยเลขานุการ 

 
เริ่มการวิพากษ)หลักสูตร    เวลา 09.00 น. 
 
ข/อเสนอแนะของผู/เข/าร�วมวิพากษ)หลักสูตร 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ทราบ 
 1.1 ความสําคัญและวัตถุประสงค>อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ นําเสนอว�า ร�างหลักสูตรฉบับนี้ได2มี
การพัฒนาจากความสําคัญและมีวัตถุประสงค>ของหลักสูตรให2สอดคล2องกับมาตรฐานการเรียนรู2 5 
ด2านของการผลิตบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล แสดงความเห็นว�า หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมานี้ มีความเหมาะสมสําหรับ
สาขาวิชาชีพทางด2านธุรกิจการบิน และเป@นการเตรียมความพร2อมในการเข2าสู�ประชาคมอาเซียน 
เพราะ เม่ือเสรีแรงงานได2ถูกเปBดข้ึน จะเป@นโอกาสท่ีดีของนักศึกษาท่ีจะได2เข2าสู�ตลาดแรงงานทางด2าน
อุตสาหกรรมการบิน และได2เปรียบกว�านักศึกษาท่ีจบจากสาขาอ่ืนๆแล2วต2องการเข2าสู�งานทางด2าน
ธุรกิจการบิน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาข/อเสนอแนะด/านโครงสร/างหลักสูตร 
 อาจารย>สิรินดา  คลี่สุนทร นําเสนอโครงสร2างหลักสูตรดังนี้ 

จํานวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หน�วยกิต 
     โครงสร/างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชาดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม�น2อยกว�า  30 หน�วยกิต 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม�น2อยกว�า 109 หน�วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม�น2อยกว�า  6 หน�วยกิต 

   
วาระท่ี 3 ข/อเสนอแนะคําอธิบายรายวิชา 
 Mr.Albert  Ference ได2ให2ข2อเสนอแนะว�า หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนมาสําหรับนักศึกษานานาชาติ
ดังนั้น รายวิชาต2องให2เหมาะสมกับผู2เรียน ในมิติของความเป@นนานาชาติดังรายวิชาต�อไปนี้  
  วิชาพฤติกรรมองค)การสําหรับธุ ร กิจการบิน  Organization Behavior for Airline 
Business ศึกษาพฤติกรรมองค>การในอุตสาหกรรมการบิน กระบวนการรับรู2 การเรียนรู2แรงจูงใจ 
พฤติกรรมกลุ�ม ภาวะผู2นํา การติดต�อสื่อสาร การทํางานเป@นทีมและรวมถึงวัฒนธรรมองค>การการบิน 
และต2องให2เห็นถึงความแต�ต�างของวัฒนธรรมของแต�ละประเทศ 
 วิชาธุรกิจการบินระหว�างประเทศ International Airline Business ศึกษาถึงหลักการและ
โครงสร2างธุรกิจระหว�างประเทศทางการบิน ปgจจัยแวดล2อมทางการค2าและการลงทุนระหว�างประเทศ 
การดําเนินงานในธุรกิจระหว�างประเทศและระบบการเงินของโลก 
 วิชาการจัดการบัตรโดยสารสําหรับธุรกิจการบิน  Ticketing Operation for Airline 
Business ศึกษาถึงระบบการสํารองท่ีนั้งและออกบัตรโดยสารของสารการบิน การเช็คอิน และ
ข้ันตอนก�อนข้ึนเครื่อง ศึกษาการใช2ภาษาและคําศัพท>รวมท้ังให2นักศึกษาฝEกวิธีการใช2ภาษาในการออก
ต๋ัว (Telex) 
 
 อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล ได2ให2ความเห็นว�า ในการเตรียมความพร2อมให2นักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงาน
จริงก�อนท่ีจะจบการศึกษานั้น ควรมีการอบรมเรื่องของการเตรียมตัวเข2าสู�ประชาคมอาเซียนด2วย 
เพ่ือให2ทันต�อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดังรายวิชาต�อไปนี้ 
 เตรียมความพร/อมสู�ประชาคมอาเซียนสําหรับธุรกิจการบิน ASEAN Community for 
Airline Industry  เรียนรู2ถึงแนวคิดและความเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร2อมของผู2เรียนในการรับรู2ลักษณะอาชีพและการประยุกต>แนวคิดของประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด2านอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน พัฒนานักศึกษาให2มีความรู2 ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพสู�ประชาคมอาเซียน 
 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือเข/าสู�อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน  Professional  
Manner Preparation in Airline Business Career นักศึกษาฝEกปฏิบัติและเตรียมความพร2อมใน
เรื่องบุคลิกภาพอย�างมืออาชีพเพ่ือการเข2าสู�งานด2านการบริการในธุรกิจการบิน พัฒนาทักษะเฉพาะตัว 
การแต�งการ ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับการใช2ภาษา การสัมภาษณ>งาน และการทํางานเป@นทีมและความ
ตระหนักด2านอาชีพท่ีเก่ียวข2อกับธุรกิจการบิน 
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 ดร.ปBยะ  จงวัฒนา แสดงความเห็นว�า รายวิชาท่ีเป@นพ้ืนฐานนั้นเหมาะสมแล2ว  
  
 นายแพทย>สันต>  ใจยอดศิลป� แสดงความเห็นว�า รายวิชาเรื่อง เวชศาสตร>การบิน จําเป@นสําหรับผู2ท่ี
ศึกษาเรื่องการจัดการการบินเพราะเป@นเรื่องท่ีมีความสําคัญ บุคคลท่ีทํางานในอุตสาหกรรมการบิน
จําเป@นต2องมีพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพ และความเหมาะสมของสุขภาพด2วย 
 
 นางสาวณัฐกานต>  ต้ังวนาไพร ได2ความเห็นว�า รายวิชานั้นเหมาะสมดีแล2ว  
 
 
วาระท่ี 4 ข/อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 อ.ดร.น้ําเพชร อยู�สกุล ได2นําเสนอหัวข2อเรื่องการแต�งกาย ชุดเครื่องแบบสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการการบิน (นานาชาติ) ว�า เครื่องแบบจะต2องเป@นแบบท่ีทันสมัย และดูเรียบร2อย 
เหมาะกับนักศึกษาท้ังชาวไทยและต�างชาติ ควรจะเป@นสูท ท่ีมีท้ังกระโปรงและกางเกงสําหรับผู2หญิง 
ส�วนผู2ชาย ต2องมีสูทเฉพาะสําหรับการบินเพ่ือให2เป@นระเบียบ และจะมีการปรึกษาหารือ เรื่องชุด
เครื่องแบบอีกครั้งและทําออกมาเป@นประกาศของทางวิทยาลัย 
 
ปKดการวิพากษ)หลักสูตร  เวลา 18.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                         ผู2จดรายงานการวิพากษ>
หลักสูตร 

    (นางสาวพนมวรรณ>  ละมะณี) 
ผู2ช�วยเลขานุการ 

 
 
 

  (ลงชื่อ)      ผู2ตรวจรายงานการวิพากษ>
หลักสูตร 

    (นางสาวณัฐกานต>  ต้ังวนาไพร) 
กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ซ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตร 
1.  ช่ือ นางสาวณัฐกานต>        นามสกุล ต้ังวนาไพร 

1.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย>  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 

ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขตกรุงเทพ 

2554 
 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟnาสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร>  2552 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

1.3.2 งานวิจัย  
ไม�มี 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

1.4  ประสบการณ)ในการสอน 
1 ป= 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการปฏิบัติการสําหรับธุรกิจการบิน 
1.5.2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจการบิน 
1.5.3 วิชากฎหมายและข2อกําหนดเก่ียวกับการบิน 
1.5.4 วิชาการจัดการธุรกิจการบินข้ันพ้ืนฐาน 
1.5.5 การจัดการสายการบิน 
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2.  ช่ือ นายปรัชญพัชร        นามสกุล วันอุทา 
2.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย>  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการการบิน) มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขตกรุงเทพ 
2554 

 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  

เกียรตินิยมอันดับ1 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย> 

2551 
 

2.3  ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
2.3.2 งานวิจัย  

ไม�มี 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

ไม�มี 
2.4  ประสบการณ)ในการสอน 
 1 ป= 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาเศรษฐศาสตร>สําหรับธุรกิจการบิน 
2.5.2 วิชาการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 
2.5.3 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
2.5.4 วิชาการกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจการบิน 
2.5.5 การจัดการงานบริการผู2โดยสารภาคพ้ืน 
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3.  ช่ือ นางสาวลลิตลักษณ>        นามสกุล ธารีเกษ 
3.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย>  
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (การบริหารการบิน) 
 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร>น
เอเชีย 

2556 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 2545 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  
ไม�มี 

3.3.2 งานวิจัย  
ไม�มี 

3.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม�มี 

3.4  ประสบการณ)ในการสอน 
1 ป= 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 
3.5.2 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 
3.5.3 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 
3.5.4 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 
3.5.5 วิชาการจัดการงานบริการบนเครื่อง 
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4.  ช่ือ นายสอาด        นามสกุล บรรเจิดฤทธิ์ 
4.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย>  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาเอก D.B.A. (Business Administration) 

 
University of South 
Australia, Adelaide, 
Australia.  

2550 
 
 

ปริญญาโท M.B.A. (Business Administration) 
 
M.P.P.M. (การจัดการภาครัฐและ
เอกชน)  

สถาบันเทคโนโลยีแห�ง
เอเชีย (AIT) 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร> 

2543 
 

2542 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร>) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2522 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน  

ไม�มี 
3.3.2 งานวิจัย  

ไม�มี 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

สอาด  บรรเจิดฤทธิ์. (2553). รูปแบบของผู2นําของหัวหน2างานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงาน บริษัท เวสเทิร>นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี. 4(1): 38. 

4.4  ประสบการณ)ในการสอน 
5 ป= 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 
4.5.2 วิชาการจัดการลูกค2าสัมพันธ>สําหรับธุรกิจการบิน 
4.5.3 วิชาการจัดการตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 
4.5.4 การจัดการความเสี่ยงสําหรับธุรกิจการบิน 
4.5.5 พฤติกรรมองค>การสําหรับธุรกิจการบิน 
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5.  ช่ือ นางสาวลลิดา นามสกุล แก2วฉาย 
5.1  ตําแหน�งทางวิชาการ อาจารย>  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปGท่ีจบ 
ปริญญาโท M.Sc. (Corporate Brand 

Management) 
Brunel University, 
London, UK. 

2552 

ปริญญาตรี B.B.A. (Advertising Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550 

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 

          - 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 จริยธรรมทางธุรกิจ 
5.5.2 การตลาดสําหรับธุรกิจการบิน 
5.5.3 การกําหนดงบประมาณสําหรับธุรกิจการบิน 
5.5.4 ธุรกิจการบินระหว�างประเทศ 
5.5.5 การพัฒนารายได2เชิงพาณิชย>สําหรับธุรกิจการบิน 
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ภาคผนวก ฌ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต/องการของผู/ใช/บัณฑิตตาม            

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
และ 

ความต/องการและปMจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษาต�อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) 

จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต/องการของผู/ใช/บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(นานาชาติ)  
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต/องการของผู/ใช/บัณฑิตและ 
ความต/องการและปMจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกศึกษาต�อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 
 

1. สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต/องการของผู/ใช/บัณฑิต 
 จากการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) โดย
ส�งแบบสอบถามจํานวน 130 ฉบับ  และได2รับกลับมาจํานวน 60 ฉบับ 
 แบบสอบถามท่ีสํารวจแบ�งออกเป@น 2 ส�วนคือ ข2อมูลโดยท่ัวไปของผู2ตอบแบบสอบถาม และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค> โดยเกณฑ>แปลความหมายคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามสามารถ
แปลผลได2 ดังนี้ 
 ค�าเฉลี่ย 4.20 – 5.00  หมายถึง มีความต2องการมากท่ีสุด 
 ค�าเฉลี่ย 3.40 – 4.19  หมายถึง มีความต2องการมาก 
 ค�าเฉลี่ย 2.60 – 3.39  หมายถึง มีความต2องการปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ย 1.80 – 2.59  หมายถึง มีความต2องการน2อย 
 ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.79  หมายถึง มีความต2องการน2อยท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม 
   ผู2ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป@นพนักงานท่ีทํางานอยู�ในสถานประกอบการของธุรกิจการบิน 
เป@นเพศชาย ร2อยละ 38 เป@นเพศหญิงร2อยละ 62 หน�วยงานของผู2ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� ร2อยละ 
65 เป@นหน�วยงานเอกชน รองลงมาคือหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ 30 และท่ีเหลือร2อยละ 5 อยู�หน�วยงาน
ของราชการ โดยผู2ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป@นระดับพนักงานร2อยละ 45 ระดับหัวหน2างานร2อยละ 
25 ระดับจัดการร2อยละ 30 และจํานวนของผู2ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีระดับความพึงพอใจในงาน
ปgจจุบันอยู�ในระดับมากท่ีร2อยละ 25 พึงพอใจปานกลางร2อยละ 65 และพึงพอใจน2อยอยู�ท่ีร2อยละ 10 
 ร2อยละ 65 ของผู2ตอบแบบสอบถามระบุว�าหน�วยงานต2องการบุคลากรท่ีจบทางด2านการ
จัดการธุรกิจการบินอีกร2อยละ 30 ระบุว�า ควรจบสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ท่ีเหลืออีกร2อยละ 5 
เท�านั้นระบุไม�ต2องการบุคลากรท่ีจบสาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
 
ตอนท่ี 2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค)  
  ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค>ตามความต2องการของผู2ใช2บัณฑิตจําแนกใน
แต�ละด2านตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีสอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติได2ดังนี้ 
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2.1 ด/านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข/อการสํารวจด/านคุณธรรม จริยธรรม ค�าเฉล่ีย 
ส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

มีความซ่ือสัตย>ต�อตนเองและหน2าท่ี 4.12 .67 มาก 
มีความตรงต�อเวลาและรับผิดชอบต�อนัดหมาย 4.36 .73 มากท่ีสุด 
มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 4.35 .72 มากท่ีสุด 
มีความเสียสละ  อุทิศและเห็นแก�ประโยชน>ส�วนรวม 4.26 .80 มากท่ีสุด 
มีสัมมาคารวะ  มารยาทท่ีดีงาม 4.15 .71 มาก 
มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณ 4.42 .73 มากท่ีสุด 
มีวินัย  มีความซ่ือสัตย> ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ
ข2อบังคับของสังคม 

4.22 .69 มากท่ีสุด 

มีความอ�อนน2อมถ�อมตน เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�และมีจิต
สาธารณะ 

4.23 .77 มากท่ีสุด 

เคารพในสิทธิ หน2าท่ี และรับฟgงความเห็นของผู2อ่ืน 4.13 .71 มาก 
 
สรุป ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากท่ีสุด 3 ด2าน ได2แก�         
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณ ซ่ึงได2คะแนนเฉลี่ยความต2องการสูงสุด (4.42) 2) มีความ
ตรงต�อเวลาและรับผิดชอบต�อนัดหมาย (4.36) 3) มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย (4.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
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2.2 ด/านความรู/ 
 

หัวข/อการสํารวจด/านความรู/ ค�าเฉล่ีย 
ส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

มีองค>ความรู2ในสาขาวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาประยุกต>ใช2ใน
การปฏิบัติงาน 

4.21 .71 มากท่ีสุด 

สามารถบูรณาการองค>ความรู2ด2านสาขาวิชาและศาสตร>แขนงต�างๆ
ท่ีเก่ียวข2อง 

4.28 .76 มากท่ีสุด 

มีความตระหนักถึงงานวิจัยในปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปgญหา
และการต�อยอดองค>ความรู2 

4.23 .69 มากท่ีสุด 

มีความรู2ความเข2าใจวิธีการสืบค2นข2อมูลการนําเสนอข2อมูลด2าน
สาขาวิชา 

4.26 .77 มากท่ีสุด 

มีองค>ความรู2ในสาขาวิชาอย�างกว2างขวางและเป@นระบบ 4.19 .80 มาก 
มีความเข2าใจเก่ียวกับความก2าวหน2าและทันสมัยของความรู2เฉพาะ
ด2านในสาขาวิชา 

4.14 .71 มาก 

ตระหนักถึงงานวิจัยในปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการแก2ปgญหาใน
สาขาวิชา 

4.26 .76 มากท่ีสุด 

สามารถต�อยอดองค>ความรู2ในสาขาวิชาได2 4.30 .78 มากท่ีสุด 
ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ และข2อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ>ท่ีเก่ียวข2องกับสถานการณ> 

4.24 .75 มากท่ีสุด 

 
สรุป ผู2ใช2 บัณฑิตมีความต2องการให2 บัณฑิตมีคุณลักษณะด2านความรู2  มากท่ีสุด 3 ด2าน ได2แก�           
1) สามารถต�อยอดองค>ความรู2ในสาขาวิชาได2 ในระดับมากท่ีสุด (4.30) 2) สามารถบูรณาการองค>
ความรู2ด2านสาขาวิชาและศาสตร>แขนงต�างๆ ท่ีเก่ียวข2อง (4.28) และ 3) มีความรู2ความเข2าใจวิธีการ
สืบค2นข2อมูลการนําเสนอข2อมูลด2านสาขาวิชา และ ตระหนักถึงงานวิจัยในปgจจุบันท่ีเก่ียวข2องกับการ
แก2ปgญหาในสาขาวิชา มีค�าเฉลี่ยความต2องการเท�ากันท่ี 4.26 
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2.3 ด/านทักษะทางปMญญา 
 

หัวข/อการสํารวจด/านทักษะทางปMญญา 
 

ค�าเฉล่ีย 
ส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ความหมาย 

มีความสามารถในการนําความรู2ภาคทฤษฎีมาวิเคราะห>ปgญหา 
และเสนอแนะแนวทางแก2ไขอย�างเป@นระบบ และสร2างสรรค> 

4.21 .83 มากท่ีสุด 

มีทักษะจากการฝEกปฏิบัติ ท่ีสอดคล2องกับทฤษฏี 4.15 
 

.82 มาก 

มีความสามารถในการสืบค2น  รวบรวมข2อมูลใหม�ๆจาก
แหล�งข2อมูลท่ีหลากหลายและสามารถนําเสนอข2อมูลได2 

4.20 
 

.75 มากท่ีสุด 

สามารถค2นหาข2อเท็จจริง  ทําความเข2าใจ  และประเมินข2อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม�ๆจากแหล�งข2อมูลท่ีหลากหลายได2 

4.33 
 

.69 มากท่ีสุด 

สามารถใช2ข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาค2นคว2าในการแก2ปgญหา
และงานอ่ืนๆด2วยตนเองได2 

4.27 
 

.72 มากท่ีสุด 

สามารถศึกษาปgญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อนและเสนอแนวทางการ
แก2ไขปgญหาได2อย�างสร2างสรรค> 

4.27 .72 มากท่ีสุด 

สามารถเสริมสร2างทักษะและความเข2าใจอันท�องแท2จากเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.13 
 

.71 มาก 

 
สรุป ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณลักษณะด2านปgญญาในระดับมากท่ีสุด 3 ด2าน ได2แก�  
1) สามารถค2นหาข2อเท็จจริง  ทําความเข2าใจ  และประเมินข2อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม�ๆจาก
แหล�งข2อมูลท่ีหลากหลายได2 (4.33) 2) สามารถศึกษาปgญหาท่ีค�อนข2างซับซ2อนและเสนอแนวทางการ
แก2ไขปgญหาได2อย�างสร2างสรรค> และสามารถใช2ข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาค2นคว2าในการแก2ปgญหาและ
งานอ่ืนๆด2วยตนเองได2 มีค�าเฉลี่ยเท�ากันคือ 4.27 และ 3) มีความสามารถในการนําความรู2ภาคทฤษฎี
มาวิเคราะห>ปgญหา และเสนอแนะแนวทางแก2ไขอย�างเป@นระบบ และสร2างสรรค> (4.21) 
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2.4 ด/านทักษะทางความสัมพันธ)ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวข/อการสํารวจด/านทักษะความสัมพันธ)ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ค�าเฉล่ีย 
ส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

มีความรับผิดชอบในงานท่ีได2รับมอบหมาย 
 

4.27 .67 มากท่ีสุด 

มีมนุษยสัมพันธ>ดี  สามารถปรับตัวและทํางานร�วมกับผู2อ่ืนได2
อย�างมีประสิทธิภาพ 

4.25 
 

.77 มากท่ีสุด 

สามารถทํางานกลุ�มในบทบาทผู2นําและเป@นสมาชิกกลุ�มได2 4.31 
 

.85 มากท่ีสุด 

มีส�วนช�วยเหลือและเอ้ือต�อการแก2ปgญหาในการทํางาน
ร�วมกับผู2อ่ืนได2อย�างสร2างสรรค> 

4.24 
 

.80 มากท่ีสุด 

แสดงออกซ่ึงภาวะผู2ในในสถานการณ>ต�างๆได2 4.35 
 

.70 มากท่ีสุด 

มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>ปgญหาได2อย�างเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตัวเองและของกลุ�ม 

4.23 
 

.75 มากท่ีสุด 

รับผิดชอบในการเรียนรู2อย�างต�อเนื่องพัฒนาท้ังตนเองและ
อาชีพอยู�เสมอ 

4.20 
 

.74 มากท่ีสุด 

สามารถประยุกต>ใช2นวัตกรรมใหม�ๆในการแก2ปgญหาได2 
 

4.22 .73 มากท่ีสุด 

 
สรุป ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณลักษณะด2านความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได2แก� 1) แสดงออกซ่ึงภาวะผู2ในในสถานการณ>ต�างๆได2 (4.35)    
2) สามารถทํางานกลุ�มในบทบาทผู2นําและเป@นสมาชิกกลุ�มได2 (4.31) และ 3) มีความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได2รับมอบหมาย (4.27) 
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2.5 ด/านทักษะทางการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข/อการสํารวจด/านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค�าเฉล่ีย 

ส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

สามารถเลือกและประยุกต>ใช2เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร>ท่ีเก่ียวข2องอย�างเหมาะสมในการศึกษาค2นคว2า 
และเสนอแนะแนวทางในการแก2ไขปgญหา 

4.16 .77 มาก 

สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข2อมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข2อมูลอย�าง
เหมาะสม 

4.13 
 

.73 มาก 

สามารถคัดเลือกแหล�งค2นคว2าข2อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของข2อมูลในระดับชาติและนานาชาติโดยใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างเหมาะสม 

4.19 
 

.81 มาก 

สามารถสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด  การ
เขียน  และการนําเสนอ 

4.16 
 

.76 มาก 

สามารถเลือกใช2ภาษาได2อย�างถูกต2องและเหมาะสม 
 

4.12 .85 มาก 

สามารถเลือกใช2วิธีการนําเสนอได2อย�างเหมาะสมกับกลุ�ม
บุคคลท่ีแตกต�าง 

4.11 
 

.81 มาก 

มีทักษะในการวิเคราะห>เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย�าง
สร2างสรรค> 

4.15 
 

.88 มาก 

สามารถเลือกใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยได2อย�างเหมาะสมกับสถานการณ> 

4.16 
 

.81 มาก 

สามารถใช2เทคโนโลยีในการรวบรวมข2อมูลแปลความหมาย
และการสื่อสารได2เป@นอย�างดี 

4.18 .88 มาก 

 
สรุป ผู2ใช2บัณฑิตมีความต2องการให2บัณฑิตมีคุณลักษณะทางการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู�ในระดับมากท่ีสุด 2 ด2าน อยู�ในประเด็นเรื่อง สามารถคัดเลือกแหล�งค2นคว2า
ข2อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงของข2อมูลในระดับชาติและนานาชาติโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย�าง
เหมาะสม (4.19) สามารถใช2เทคโนโลยีในการรวบรวมข2อมูลแปลความหมายและการสื่อสารได2เป@น
อย�างดี (4.18) และประเด็นท่ีมีค�าเฉลี่ยความสนใจน2อยท่ีสุดคือ สามารถเลือกใช2วิธีการนําเสนอได2
อย�างเหมาะสมกับกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�าง มีค�าเฉลี่ย 4.11 
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2. สรุปผลการสํารวจความต/องการศึกษาต�อระดับปริญญาตรี 
 จากการสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี อยุธยาและกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 ตัวอย�าง โดยการแจกแบบสอบถาม ได2ข2อสรุปดังนี้ 
 
2.1 ข/อมูลท่ัวไป 
 ผู2ตอบแบบสอบถามเป@นเพศหญิง ร2อยละ 69 เป@นเพศชาย ร2อยละ 31 โดยมีอายุ  17 ป= ถึง
ร2อยละ 54.5 และอายุ 18 ป= ร2อยละ 40.5 อายุ 16 ป= ร2อยละ 4.50 และมีเพียงร2อยละ 0.05 เท�านั้นท่ี
อายุน2อยกว�า 16 ป= 
 
2.2 ปMจจัยในการเลือกศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี 
 ปgจจัยในการเลือกศึกษาต�อในระดับปริญญาตรีของผู2ตอบแบบสอบถาม (เลือกได2มากกว�า 1 
ข2อ) พบว�า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเข2าศึกษาต�อมากท่ีสุด ได2แก� ตนเอง ถึงร2อยละ 75.25 
รองลงมาได2แก� บิดา/มารดาหรือผู2ปกครอง ร2อยละ 55.5 ส�วนเพ่ือนในชั้นเรียน คิดเป@นร2อยละ 40.75 
ส�วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจน2อยท่ีสุด ได2แก� ญาติ/คนรู2จัก เพียงร2อยละ 33.50 
 ผู2ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นว�า ปgจจัยท่ีเก่ียวข2องกับการเลือกศึกษาต�อในระดับปริญญา
ตรีมากท่ีสุดคือ การประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาสูงถึงร2อยละ 68.75 รองลงมาคือ ข2อมูลท่ี
ได2รับจากสื่อต�างๆ คิดเป@นร2อยละ 55.25 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คิดเป@นร2อยละ 33.00 และ
ข2อมูลท่ีได2รับจากฝ�ายแนะแนว คิดเป@น ร2อยละ 32.75 
 ผู2ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เห็นว�า สื่อท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเลือกศึกษาต�อ มากท่ีสุด
คือ เว็บไซต> ร2อยละ 80.50 รองลงมา แผ�นพับ/โปสเตอร> ร2อยละ 40.75 สื่อท่ีมีอิทธิพลน2อยท่ีสุด 
เท�ากัน คือ โทรทัศน>และวิทยุ เพียง ร2อยละ 29.00 
 
2.3 ความสนใจในการศึกษาต�อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน และสาขาการจัดการการขนส�งทางอากาศ 
 ผู2ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเข2าศึกษาต�อใน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) มากท่ีสุด ร2อยละ 59.25 รองลงมาได2แก� สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ร2อยละ 
48.05 และสาขาการจัดการการขนส�งทางอากาศ ร2อยละ 44.75 
 ผู2ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเข2าศึกษาต�อในสาขาท่ีเปBดโอกาสให2นักศึกษาได2ศึกษาดูงานจาก
สถานปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด ร2อยละ 75.25 รองลงมาคือ สาขาท่ีเปBดโอกาสให2นักศึกษาฝEกประสบการณ>
วิชาชีพในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข2องกับสาขา ร2อยละ 74.75 สาขาท่ีเน2นภาษาต�างประเทศ ร2อยละ 
70.00 ส�วนสาขาท่ีเน2นท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร2อยละ 66.25 สาขาท่ีเน2นปฏิบัติ ร2อยละ 35.50 และ
สาขาท่ีเน2นทฤษฎี น2อยท่ีสุด คือ ร2อยละ 22.50 
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ภาคผนวก ญ 

บันทึกข/อตกลงโครงการความร�วมมือ  
ระหว�าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 
กับ 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก ฎ 
บันทึกข/อตกลงโครงการความร�วมมือ  

ระหว�าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี 

กับ 
มหาวิทยาลัยหนานชาง เมืองเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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