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สารบัญ 
  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 
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 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

   (สหกิจศึกษา หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

46 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 47 
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 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 49 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 50 
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หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 62 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 62 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 62 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 63 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 64 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 64 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 64 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 65 
 1. การก ากับมาตรฐาน 65 
 2. บัณฑิต 65 
 3. นักศึกษา 66 
 4. อาจารย์ 68 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 69 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 73 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 76 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 77 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 77 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 78 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 78 
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อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 

81 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 107 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตร 125 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 

 
 

129 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 135 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

141 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ     : วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร  : 25511531104372 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program in Modern                              
Retail Business Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) 

   ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration  

      (Modern Retail Business Management) 
   ชื่อย่อ : B.B.A. (Mordern Retail Business Management) 

 
3. วิชาเอก ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี ที่จัดการเรียนการสอน และมีโครงการความร่วมมือกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด, บริษัท   
ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด ,บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด  และ
บริษัท แมคไทย จ ากัด  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 14
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  อนุมัติ

หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าท างานได้ทั้ งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรอ่ืนๆ             
ทีเ่กี่ยวข้องธุรกิจด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกดังต่อไปนี้ 
 8.1 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีก 
 8.2 ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า 
 8.3 ฝ่ายการตลาด 
 8.4 ฝ่ายจัดซื้อ 
 8.5 นักบริหารธุรกิจด้านค้าปลีก 
 8.6 นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน 

8.7 ฝ่ายบุคคล 
8.8 นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 
8.9 ฝ่ายผลิต 
8.10 เจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดการงานในส่วนงานภาครัฐและเอกชน 

 8.11 รับราชการ 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางศรินธร 
ไชยรัตน ์

อาจารย์ บธ.ม.(การบรหิารธุรกจิ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2544 
2540 

2. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย์  บธ.ม.(การตลาด)         
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2548 
2546 

3. นางธันย์นิชา 
วิโรจน์รุจน ์

อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 
นศ.บ.(การ
ประชาสมัพันธ์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

2542 
2537 

4. นายธีร์ธนิกษ์ 
ศิริโวหาร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.B.A. (international 
business) 
 
M.B.A. (business 
Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

United States 
International University, 
California, U.S.A. 
University of New Haven, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2546 
 
 

2536 
 

2528 
5. ดร.ธันยธร   

ติณภพ 
 อาจารย์  บธ.ด.(บริหารธรุกิจ) 

 บธ.ม.(บริหารธรุกิจ) 
 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

2559 
2546 
2538 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  จากเป้าหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ             
ทุนมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นให้คนไทย
ทุกกลุ่มวัย มีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ จากสถานการณ์ ดั งกล่ าว ธุรกิจค้ าปลีกจึ งเป็น เป็น เครื่องมือส าคัญของการเพ่ิม                
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผน    
การด าเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่      
การจัดการการขายในยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การให้บริการด้านการค้าปลีกที่ทันมสมัย โดยตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ว     
และต่อเนื่องของตลาดแรงงาน และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล้ก (SMEs)  
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  ส าหรับการพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรด้าน
บริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560 - 2564) และแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู้   
5 ด้าน สอดคล้องกับนโยบายการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด าเนินการตามนโยบาย 
Education 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ เน้นผลิตภาพ (Productive Learning) จึงได้ร่วมพัฒนา
หลักสูตรกับสถานประกอบการชั้นน าด้านการค้าปลีก เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียนในสถานประกอบการ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการค้าปลีก 
ระบบเศรษฐกิจ และสังคม และน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกตใ์นการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
ค้าปลีกในอนาคตได้ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี ้ได้ค านึงถึงสังคมและสภาวะแวดล้อม     
ทั้งในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงและการขยายตัวที่เพ่ิมมากขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลการให้บริการและ
รูปแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และอนาคต ดั งนั้ นการด าเนินธุรกิจจึ งมีความต้องการก าลั งคนที่ มี ความรู้ ความสามารถ                      
ที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับภาคเอกชนในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ งานจริง การเรียนรู้จากกรณีศึกษาในสถานประกอบการ ตลอดจนการศึกษาดูงาน               
จากสภาพจริง และ การฝึกงานในสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยัง
สามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยให้ค าปรึกษา
ด้านธุรกิจค้าปลีกต่อชุมชนและสังคม จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก   

ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
ผลิตบุคลากรด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพ่ือสนองความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่
อีกมากในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความรู้ ทักษะและความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการด าเนินงานด้านบริหารการจัดการค้าปลีกต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินงานแลปฏิบัติงานด้านธุรกิจ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัด

ปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ดังนั้นสถานการณ์
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ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12.2.2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และ
เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

12.2.3 ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติ 
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

12.2.4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

12.2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน     

โดยมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ย่านอุตสาหกรรม การค้า และ ห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากสามารถสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ 
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค์การเอกชนในพ้ืนที่ในการศึกษา  การศึกษาดูงาน การฝึกสหกิจ
ศึกษา และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาบรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความ      
เข็มแข็ง สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ

สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะ   
ก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  เช่น รายวิชาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก          
การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบริหารงานขาย และการบริหารการจัดซื้อ เป็นต้น 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน      

ในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้อง
ไปเรียนในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การก าหนดกลยุทธ์ในการสอน การวัด
ประเมินผลทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน 
เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มุ่งเน้นจะพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการปฏิบัติ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความสามารถใน
การสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก   

1.2 ความส าคัญ 
 อุตสาหกรรมการค้าปลีก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การเพ่ิมข้ึนของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยท าให้เกิดความต้องการด้านก าลังคนที่มีทักษะเฉพาะ
ด้าน ผู้ช านาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ จึงเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนด้านการค้าปลีกในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกสมัยใหม่     
 มีความตระหนักถึงธรรมชาติของการแข่งขันในธุรกิจการค้าปลีก ในยุคดิจิทัล และการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการด้านธุรกิจ       
ค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ไปพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศชาติให้มีความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได ้

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะที่ดีในการเป็น 
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

1.3.4 เพ่ือผลิตที่มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจ     
ค้าปลีกสมัยใหม่ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานใหม่ตามที ่สกอ. 
ก าหนดและให้เทียบเคียง
กับหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM-IEEE Curriculum 
Recommendation) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล (ACM/IEEE) และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา แห่งชาติ ระดับปริญญาตรี  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขา 
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่ 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2. แสวงหาเครือข่าย ใน
การผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนและสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
และการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 

- จัดท า MOU กับสถานประกอบการ  
- การศึกษาวิจัยและติดตามสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีกการร่วมมือเพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนา องค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและสังคม 

- จ านวนสถานประกอบการ
ที่สาขาที่ได้ท าความร่วมมือ 
- ผลการวิจัยด้านธุรกิจค้า
ปลีก 

3.พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะอาจารย์ใน
สาขาวิชาให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจค้าปลีก 
เพ่ือพ มนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  

- พัฒนาและสนับสนุนผู้สอนให้เกิดความรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกร่วมกับ
สถานประกอบการและชุมชน โดยการเป็นที่ปรึกษา
ด้านธุรกิจค้าปลีกและให้องค์ความรู้ในด้านธุรกิจค้า
ปลีกท่ีทันสมัยให้กับชุมชนะการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต 

- อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรเป็นที่ปรึกษา 
ด้านธุรกิจค้าปลีกให้กับ
องค์กรธุรกิจหรือชุมชน 
- อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรเข้ารับการ 
ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการที่มีชื่อเสียง 

4.ประเมินผู้ เรียน สร้าง
พ้ื นฐาน  เต รียมความ
พร้อม และ สร้างแรง
บั นดาล ใจ เพ่ื อ พัฒ นา
นั กศึ กษ า ให้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถ ด้านการ
จัดการ การด้านธุรกิจค้า
ป ลี ก  แ ล ะ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ 

- จัดโครงการเตรียมความพร้อม 
ประเมินผู้เรียน เพ่ือพัฒนาและสร้างให้เป็นผู้มีความรู้
ด้านธุรกิจค้าปลีก ด้านการเป็นผู้ประกอบการ มี
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น ต่อการท างานใน
องค์กรธุรกิจค้าปลีกที่มีชื่อเสียง  

- จ านวนโครงการเตรียม
ค ว าม พ ร้ อ ม ที่ จั ด ให้ กั บ 
นักศึกษาทุกชั้นปี 
- ผลงานของนักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมประกวด 
ผ ล ง า น / แ ผ น ธุ ร กิ จ ใ น
หน่วยงานต่างๆ  
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5.จัดแผนการเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนตามศักยภาพ
และ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

- ศึกษาแนวโน้มความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต สภาวะแวดล้อมทาง
ธุรกิจและการแข่งขัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัด
แผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต  

- รายงานผลการศึกษา 
แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต 
- จ านวนผู้ประกอบการราย 
ใหม่เมื่อส าเร็จการศึกษา 

6. เสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติงานระหว่างเรียน 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้า
ปลีก ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีผลงาน และ
นวัตกรรมในการจัดการ 
และการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

- โครงการทุนทวิภาคี การฝึกงานระหว่างเรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ 
- การฝึกสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 
- การปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและการจัดท า
โครงงานพิเศษเพ่ือพัฒนาผลงานและนวัตกรรม และ
การเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 

- โครงการทุนทวิภาคี บรัท
กลุ่มเซ็นทรัล 
- จ านวนสถานประกอบการ
ที่ลงนามความร่วมมือในการ
ฝึกสหกิจศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างการเป็น
ผู้ประกอบการ 

7.ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงาน การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การเป็น
ผู้ประกอบการ และการ
ลงทุน 

- จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ  
เพ่ือเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)  
- การเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม 
ของนักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก 
และการเป้นผู้ประกอบการ 

- จ านวนผลงานที่เข้าร่วม
การประกวดแผนธุรกิจ /
วิจัย เพ่ือเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
(Startup) เพ่ือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีก 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. 2557   (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี่ 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.1.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.1.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  (ภาคผนวก ก) 

2.1.3 ผ่ านการคั ด เลื อกตาม เกณ ฑ์ การคั ด เลื อกภายใต้ โครงการพิ เศษต่ าง ๆ                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น 

นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้สามารถ
เรียนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือให้นักศึกษารุ่นพี่ให้ค าแนะน าและสอนเสริมให้      
รุ่นน้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าตัวนักศึกษา ดังนั้นเมื่อ
เกิดปัญหานักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

     
 2.6  งบประมาณรายรับตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าลงทะเบียน 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,860,000 

28,000 
 

460,000 
 

200,000 

 
1,897,200 

56,000 
 

460,000 
 

250,000 

 
1,935,144 

84,000 
 

460,000 
 

300,000 

 
1,973,847 
112,000 

 
460,000 

 
350,000 

 
2,013,324 
112,000 

 
460,000 

 
400,000 

รวมรายรับ 2,948,000 3,463,200 3,979,144 4,495,847 4,985,324 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

 2561 2562 2563 2564 2565 
  1. งบบุคลากร 1,860,000 1,897,200 1,935,144 1,973,847 2,013,324 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสดุ 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
41,700 
64,000 
64,000 
72,000 

 
83,400 
128,000 
128,000 
72,000 

 
125,000 
192,000 
192,000 
72,000 

 
166,800 
256,000 
256,000 
72,000 

 
166,800 
256,000 
256,000 
72,000 

 2561 2562 2563 2564 2565 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
201,600 

 
460,000 
403,200 

 
460,000 
604,800 

 
460,000 
806,000 

 
460,000 
806,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 2,853,300 3,261,800 3,670,944 4,080,647 4,120,124 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 32,119.31 บาท/คน/ปี 

 
  2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

 
  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 96 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 66 หน่วยกติ 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

            ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย(ภาคผนวก ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
                 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law  
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Applications in Business  
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
 Principles of Logistics and Supply Chain 

Management 
 

MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 

Introduction to Retail Business 
3(3-0-6) 

 
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Management  
MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 
 Merchandising Display and Store Decorations  
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Digital Retail Business  
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Retail Business Management  
MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
 Seminar in Retail Business Management  
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Retail Business Entrepreneurship and Innovation  
MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Innovation and Technology for Retail Business  
MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Information and Communication 

Technologies 
 

SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
  
VLC205 ภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Chinese for Retail Business  
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Listening and Speaking Skills Development  
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Reading Skills Development  
VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 English for Retail Business Management  
   
               2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Business Ethics  
MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Sales Management in Retail Business  
MRM202 การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
 Positive Attitude Teamwork  
MRM203 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
 Purchasing Management  
MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ   3(3-0-6) 
 Service Quality Management  
MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า   3(3-0-6) 
 Selling Techniques and Customer Service  
MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  
MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
 Management and Planning in Food Business  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 Food & Beverage Management  
MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Accounting  
MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Retail Business  
MRM304 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
 Effective Communication  
MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Merchandising Management for Retail Business  
MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Customer Relations Management  
MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication in 

Retail Business 
 

MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Retail Business  
MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
 Research in Retail Business  
MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Omni-Channel for Retail  
MRM401 การจดัการหน้าร้าน 3(2-2-5) 
 Frontline Management  
MRM402 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk Management  
MRM403 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) 
 Providing Services and Impressing Customers  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารคน 3(3-0-6) 
 Recognition of Culture for Human Resource  
 Management  
MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
 Brand Creation  
MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงานด้านการ

บริการ 
3(2-2-5) 

 Problem Solving and Management of Service 
Business 

 

MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 3(2-2-5) 
 Customer Behavior and Excellent Service  
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
 Retail Business Case Studies  
MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า 3(2-2-5) 
 Store Location and Design  
MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Promotion Mix for Retail Business  
MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
 Retail Business Human Resource Management  
MRM413 การบริหารต้นทุนร้านค้า 3(3-0-6) 
 Store Cost Management  
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Category Management  
MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน 3(3-0-6) 
 Building Confidence in Teamwork  
MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
 Consumer Behavior for Retail Business  
SND201 หลักโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Principles of Human Nutrition  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 Banqueting and Food Services  
SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุม  3(2-2-5) 

 Food Sanitation, Safety and Quality Control  
SHE302 การถนอมอาหาร  3(2-2-5) 
 Food Preservation  
SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Commercial Food Preparation  
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
 Art of Food Design and Decoration  
VLE322 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร     3(3-0-6) 
 Business English for Food Retail  
   
          2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

                            2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 
1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in 
Modern Retail Business Management 

 

MRM422 สหกจิศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่   
Cooperative Education in Modern Retail Business 
Management 

6(640) 
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 2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการธุรกิจค้า

ปลีกสมัยใหม่ 
1(45) 

 Preparation for Professional Practice in Modern 
Retail Business Management Project  

 

   
    2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการโครงงาน 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 
6(640) 

 Professional Practice in Modern Retail Business 
Management Project  

 

MRM425 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 

1(45) 

 Preparation for Professional Practice in Modern 
Retail Business Management Project  

 

MRM426 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 

6(640) 

 Professional Practice in Modern Retail Business 
Management Project 

 

   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษาสามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า               
90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต *** 
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

  รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
  อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
  อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
  ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
  ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
MAC หมู่วิชาบัญชี 
MBA หมู่วิชาบริหารธุรกิจ 
MBC หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
MEC หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
MFB หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
MGM 
MLM 

หมู่วิชาการจัดการทั่วไป 
หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 

MHR หมู่วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
MMK หมู่วิชาการตลาด 
MRM หมู่วิชาธุรกิจค้าปลีก 
SDN หมู่วิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
SHE หมู่วิชาคหกรรมศาสตร์ 
SMS  หมู่วิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต ์
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
VLC หมู่วิชาภาษาจีน 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 5 
เอกบังคับ MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MAC126 หลักการบัญชี  3(2-2-5) 
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานเสริม xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 7 
เอกบังคับ MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ธุรกิจค้าปลีก 
3(3-0-6) 

MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 
เอกบังคับ MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 
VLC205 ภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
เอกบังคับ VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 

MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 3(3-0-6) 
เอกเลือก MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
 MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เอกบังคับ SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

เอกเลือก MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 18 
  
  
  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4 
เอกบังคับ MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 

MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและ
นวัตกรรม  

3(3-0-6) 

MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
เอกเลือก MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 

MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจค้า
ปลีก  

3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัติการฯ MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่  

1(45) 
 
 

1(45) 
 
 

1(45) 

 หรือ 
MRM423 

 
 

MRM425 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
หรือ 
การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ 

เอกเลือก MRM401 การจัดการหน้าร้าน 3(2-2-5) 
MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหารจัดการงาน

ด้านการบริการ 
3(2-2-5) 

MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า 3(2-2-5) 
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์   3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 16 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปฏิบัติการฯ MRM422 
 

สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ หรือ 

6(640) 

  หรือ  
 MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจัดการ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ 
6(640) 

  หรือ  
 MRM426 

 
ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ 

6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
MAC126   หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
    Principles of Accounting  
                        ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี ความหมายและการจ าแนกประเภทของ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้นการบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทงบทดลอง รายการปรับปรุง การ
จัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
 
MBA201   กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
    Business  Law  
                        ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม  สัญญา หนี้  และเอกเทศสัญญา กฎหมาย       
ว่าด้วยประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันราคา 
ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 
MBC103   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
    Computer Applications in Business  
                        ศึกษาการท างานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในส านักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนอและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
เอกสารธุรกิจ อีกท้ังการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไปใช้ในงานทางธุรกิจ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-ศ) 
 
MEC101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Principles of Economics  
                        ศึกษาถึงมูลค่าราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ปัจจัยการผลิตโครงสร้างการตลาดแบบต่างๆ การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศรายได้ประชาชาติ 
บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 
MFB101    การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
     Business Finance 
                        รายวิชาบังคับก่อน : MAC101 การบัญชีเบื้องต้น หรือ 
     MAC121 การบัญชีการเงิน 
      MAC124 การบัญชี 1 หรือ                        
                         MAC126 หลักการบัญชี หรือ  
                     ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เป้าหมาย และความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นในการจัดหา
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพ่ีอใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการ
เริ่มลงทุนของกิจการ การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ การควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรก าไร 
และเงินปันผล 
 
MGM103    จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
     Business Ethics  
                         ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้ง      
การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณี
ตัวอย่างประกอบศึกษาความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานในองค์การธุรกิจและ
ราชการ บทบาทของการจัดส านักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของงานส านักงาน การจัดสถานที่ท างาน การอ านวยการพนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 
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รหัส    ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

MHR201    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
     Human Resource Management  
     ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ การออกแบบงานการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

MLM101    หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
     Principles of Logistics and Supply Chain Management  
     ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานด๎าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช น การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค๎าคง
คลัง การผลิต การขนส ง การจัดการวัสดุ การคลังสินค๎า การกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

MMK101    หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  Principles of Marketing  

     ความหมาย และความส าคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด
หน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การตลาด การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ พฤติกรรม 
ผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

MRM101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Introduction to Retail Business  
                         ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจค้าปลีก ประเภท
ต่างๆ รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยภายในและ
ภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส    ค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
 
MRM102    การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Retail Business Management  
                         ศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก      
กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน การจัดผังร้าน และการจัดการหน้า
ร้านค้าปลีก การบริหารสินค้า การใช้โลจิสติกส์ (Logistics) เทคโนโลยีธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนการใช้
ช่องทางการสื่อสารธุรกิจกับลูกค้า ทั้งออนไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline)             
 
MRM106    การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Sales Management in Retail Business  
     กระบวนการขาย เทคนิคการขาย และการใชศิลปะการขาย การเปิด          
ปิดการขาย พฤติกรรมของลูกคาและเทคนิคการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับลูกคา การใชจิตวิทยาและ 
มนุษยสัมพันธเพ่ือการเขาถึงลูกคา และการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 
   
MRM201    การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 
     Merchandising Display and Store Decorations  
                         หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว 
ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน ทั้งในด้านแสงสี เสียง และภาพ  
ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการเอ้ือต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พ้ืนที่ใน      
การจัดแสดงสินค้าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน
ในอนาคต 
 
MRM202    การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
     Positive Attitude Teamwork  
                         การเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับตนเอง เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง     
ด้วยตนเอง วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงาน องค์ประกอบส าคัญของทีมงาน การสร้าง 
ทีมงานที่ดี การตั้งเป้าหมายของทีมงาน การวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละ
ช่วงเวลา การวางแผนพัฒนาทีมงาน รวมทั้งการจูงใจและการสร้างความมีส่วนร่วมภายในทีมงาน 
ตลอดจน การฝึกปฏิบัติเพ่ือการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
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MRM202    การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 
     Positive Attitude Teamwork  
                         การเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับตนเอง เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง     
ด้วยตนเอง วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงาน องค์ประกอบส าคัญของทีมงาน การสร้าง 
ทีมงานที่ดี การตั้งเป้าหมายของทีมงาน การวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละ
ช่วงเวลา การวางแผนพัฒนาทีมงาน รวมทั้งการจูงใจและการสร้างความมีส่วนร่วมภายในทีมงาน 
ตลอดจน การฝึกปฏิบัติเพ่ือการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
  
MRM203    การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6) 
     Purchasing Management  
                         ศึกษาหลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อ การก าหนดและตรวจสอบ
คุณสมบัติ ต้นทุนรวมในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจผลิตหรือซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
การวางแผนความต้องการพัสดุ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผล 
 

MRM204    การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
     Service Quality Management  
                         ศึกษามาตรฐานการให้บริการ ตามแนวทฤษฎีต่างๆ การพัฒนาความต้องการ     
ของลูกค้า และศึกษาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การควบคุม และ            
การตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการควบคุมคุณภาพต่างๆ 
 

MRM205    เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า 3(3-0-6) 
     Selling Techniques and Customer Service  
                         ความส าคัญของการขายและการบริการลูกค้า แนวความคิดทางการตลาด          
และการบริการ ประเภทและลักษณะของการขายและการบริการลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
และบริการกิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขายและบริการ คุณสมบัติและจรรยาบรรณ    
ของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง 
การงานขายและงานบริการ 
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MRM206    การค้าส่งและการค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Wholesaling and Retailing Management  
                         ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความส าคัญของสถาบันการค้าปลีกและการค้าส่งที่มี
ต่อธุรกิจ  เศรษฐกิจ และสังคม  ศึกษาการจัดการองค์กรการค้าปลีกและการค้าส่ง  ประเภทของ
ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง การจัดหาและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย   การเลือกท าเลที่ตั้ง การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า การ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกและค้าส่งในอนาคต 
    
MRM207    การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
     Management and Planning in Food Business  
                         ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหารและบริการ การจัดอาหาร เครื่องดื่ม 
อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในธุรกิจอาหารและบริการ วิธีการให้บริการ การวางแผนการทางธุรกิจ
อาหารและบริการ การจัดการงบประมาณ การค านวณต้นทุนและผลกาไร การเขียนแผนธุรกิจ     
การควบคุมคุณภาพอาหารในธุรกิจอาหาร เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การจัดท ารายงาน 
ฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติจริง 
 
MRM208    การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
     Food & Beverage Management  
                         ความรู้และวิวัฒนาการของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แนวคิดในการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบการ
จัดรายการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกิจบริการ การจัดงานเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม การเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้
เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
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MRM209     ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 3(3-0-6) 
     Digital Retail Business  
                         บทบาทความส าคัญของธุรกิจดิจิทัลสู่ผู้บริโภคและสังคม การใช้เครื่องมือดิจิทัล
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการด้านธุรกิจค้าปลีกผ่านเครือข่าย การวัดประเมินประสิทธิผลของ
เครื่องมือ การตลาดดิจิทัล ฐานข้อมูลลูกค้าเพ่ือการตลาดค้าปลีกดิจิทัล จรรยาบรรณของนักค้าปลีก
ดิจิทัล    
 
MRM301    การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
     International Retail Business Management  
                         บทบาทและความส าคัญของธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  ศึกษาว่าควรจะเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่ เข้าสู่ตลาดใด และโดยวิธีใด โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรคในการเข้าสู่  
แต่ละตลาด การวิเคราะห์ และการด าเนินนโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการของธุรกิจค้าปลีก
ระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศการศึกษาเปรียบเทียบ      
การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 
 
MRM302    การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Retail Business Accounting  
     วิชาบังคับก่อน : MAC126 หลักการบัญชี และ  MFB101 การเงินธุรกิจ           
                        ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจค้าปลีก       
แบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณ
ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดง             
การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสดในธุรกิจค้าปลีก 
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MRM303    การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Quantitative Analysis for Retail Business  
                         กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้า 

    คงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ  
ตัวแบบมาร์กอฟเกม ทฤษฎีเกม แถวรอคอยและการจ าลองเหตุการณ์ 
 
MRM304    การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
     Effective Communication  
                         หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารและสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
 
MRM305    การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Merchandising Management for Retail Business  
                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 
ประเภท ชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใน ร้านค้าปลีก การจัดสรรพ้ืนที่ และการจัดแสดง
สินค้า ให้แก่สินค้าแต่และรายการ อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึกถึงความเหมาะสมทั้งในด้านการขาย
และการสร้างก าไร โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกต่างของร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ 
   
MRM306    การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Retail Business Customer Relationship Management  
                         ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร 
รูปแบบ การน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร  การออกแบบ
การน าสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ การตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลกระทบภายหลัง   
การน าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ แนวโน้มของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแนวโน้มในอนาคต 
รวมทั้งการน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ทและการหาโอกาสทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 
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MRM307    สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
     Seminar in Retail Business Management  
                         อภิปรายการก าหนดนโยบายของธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
องค์การ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการด าเนินงานขององค์การประเภทต่างๆเพ่ือใช้ในการ 
วิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์จากบทความทาง
วิชาการ 
 
MRM308    การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Integrated Marketing Communication in Retail Business  
                         ลักษณะ และความส าคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาดใน
ธุรกิจคาปลีก รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก และการใช้เครื่องมือในการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไปยังกลุ่มป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
MRM309    การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
     Retail Business Entrepreneurship and Innovation  
                         แนวคิดและความส าคัญในการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาและประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การจัดการ การวางแผน การเพ่ิมมูลคาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค     
การเติบโตทางธุรกิจดวยนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการวางแผนกลยุทธ์ และการน าแผนธุรกิจไป
สูการปฏิบัติ 
   
MRM310    นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Innovation and Technology for Retail Business  
                         การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน แนวคิดการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในธุรกิจค้าปลีก
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส าหรับธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการ
ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือธุรกิจค้าปลีก 
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MRM311    การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Strategic Management for Retail Business  
                         วิเคราะห์การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค้าปลีก การจัด โครงสร้างองค์การ
ของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารระบบอุปทานลูกโซ่ของ
ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการด าเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
MRM312    การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
     Research in Retail Business  
                         ความหมาย บทบาท ความส าคัญและประโยชนของการวิจัยส าหรับธุรกิจ        
คาปลีก จรรณยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานวิจัย โดยการเสนอโครงการ ก าหนด          
วัตถุประสงค ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหการใชสถิติที่สอดคลองกับ
การวิจัย สรุปผลการวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย น าผลการวิจัยไปใชในธุรกิจคาปลีก 
 
MRM313    การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Omni-Channel for Retail 
     ศึกษาวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การเชื่อมโยงช่องทางการสื่อสาร การสื่อสาร
ระบบออนไลน์ (Online) การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การเชื่อมโยงช่องทางการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Costomer Relation Management) และการใช้กลยุทธ์การเชื่อมโยงในการ
สื่อสารทางธุรกิจ  
 
MRM401    การจัดการหน้าร้าน 3(3-0-6) 
     Frontline Management  
                         บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดเป้าหมายในการบริหารร้าน          
การวางแผน ในการท างาน การจัดการตนเองเพ่ือให้พร้อมกับการเรียนรู้ การจัดล าดับความส าคัญ 
ของงานและการบริหารเวลา รวมทั้งหลักการท างานร่วมกัน  
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MRM402    การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
     Risk Management  
                         ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต การกีดกันทางการค้า กฎหมายการเมือง และภัยพิบัติต่างๆ 
การบริหารความเสี่ยงให้หมดไปหรือให้ลดเหลือน้อยที่สุด ตลอดจน แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ 
ปัจจัยและสภาพแวดล้อม การป้องกันและการบริหารความปลอดภัย อาชีวะอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท างาน และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
 
MRM403   การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) 
    Providing Servics and Impressing to Customers  
                        ทัศนคติในการให้บริการ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ภาพลักษณ์    
ของผู้ให้บริการ การแต่งกายและการวางตัว การรู้จักลูกค้าและประเภทของลูกค้า รู้จัก และท าความ
เข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละประเภท วิเคราะห์จุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์และการบริการของเราการวิเคราะห์และท าความรู้จักกับคู่แข่งตัวจริง ตลอดจนบันทึก
การเดินทางและจุดให้บริการลูกค้า (Customer Touch Points) 
 
MRM404    การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการบริหารคน 3(3-0-6) 
     Recognition of Culture for Human Resource      
                        Management  
                         ความพึงพอใจของพนักงานในการท างาน หลักในการชื่นชมที่มีประสิทธิภาพ 
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากหลักการชื่นชม การสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมให้เกิดข้ึนในองค์กรและ
เครื่องมือส าหรับการชื่นชม 
MRM405    การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
     Brand Creation  
                         ความส าคัญของการสร้างแบรนด์กับความส าเร็จของธุรกิจ วิธีการสร้าง แบรนด์ 
และกลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์ ตลอดจนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
เพ่ือสร้างแบรนด์ในยุคข่าวสารไร้พรมแดน 
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MRM406   การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงานด้านบริการ  3(2-2-5) 
    Problem Solving and Management of Service Business  
                        การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในงานบริการ การวางแนวทางในการแก้ปัญหา     
การคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เทคนิคในการตัดสินใจในงานบริการ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การวางแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา (Action Plan) การด าเนินการแก้ปัญหาตาม
แผนให้มีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการเวลาตามล าดับความส าคัญ เทคนิคการจัดการ กับ
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดในงานบริการ รวมทั้งการประเมินผลการแก้ปัญหา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ 
กรณีศึกษาในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนและค าต าหนิของลูกค้า       
 
MRM407   พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ  3(2-2-5) 
    Customer Behavior and Excellent Service  
                        พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของลูกค้า กระบวนการการตัดสินใจซื้อกระบวนการยอมรับสินค้าใหม่ของลูกค้า รวมทั้งเข้าใจ         
ความต้องการของลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย 
 
MRM408   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
    Retail Business Information and Communication Technologies
    แนวคิดและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ        
การค้าปลีก เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในการค้าปลีก เน้นการพัฒนากลยุทธ์         
การบริหาร และการปฏิบัติการ โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
อินเทอร์เน็ทเพื่อการค้าปลีก แนวความคิดเก่ียวกับ B-to-B, B-to-C, B-to-E การจัดการโซ่อุปทานบน 
อินเทอร์เน็ท การวิเคราะห์เวบไซต์และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีทางการค้าปลีก รวมทั้ง         
การท าการตลาด ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแนวคิดสมัยใหม่เก่ียวกับเทคโนโลยีค้าปลีก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหัส     ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
MRM409    กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 
     Retail Business Case Studies  
                         กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาและ แนว
ทางแก้ไขปัญหา อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแบบอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณา
ปัจจัยภายใน และภายนอก มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกโดยอ้างอิงจาก
กรณีศึกษา 
  

MRM410    การออกแบบและการเลือกท าเลที่ตั้งร้านค้า 3(2-2-5) 
     Store Location and Design  
                        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
รวมถึงปัจจัยจากท าเลที่ตั้งร้านค้าที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของท าเลที่ตั้งร้านค้า และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับท าเลที่ตั้ง 
 

MRM411    การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Promotion Mix for Retail Business  
                         ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก    
รวมถึงการจัดส่วนประสมการตลาด กระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร วิธีการส่งเสริม
การตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการตลาด การก าหนด 
งบประมาณ การเลือกใช้เครื่องมือในการ สื่อสารการตลาดที่ให้ประสิทธิภาพสูง กฎหมาย และ
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
 
MRM412    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 
     Retail Business Human Resource Management  
                         ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ขอบข่าย
หน้าที่  ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก               
การวิเคราะห์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล 
และปัจจัย  ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 
MRM413    การบริหารต้นทุนร้านค้า  3(3-0-6) 
     Store Cost Management  
                        ต้นทุนที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เช่น ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค 
ต้นทุนของสินค้า รวมไปถึงการค านวณต้นทุนทั้งหมด และการค านวณจุดคุ้มทุน ซึ่งจะจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ต้นทุนที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เช่น ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุน
ของสินค้า รวมไปถึงการค านวณต้นทุนทั้งหมด และการค านวณจุดคุ้มทุน ซึ่งจะจ าเป็น ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 
   
MRM414    การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
     Category Management  
                       แนวคิดของการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์  การจัดประเภทหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 
การแบ่งส่วนตลาด กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดแบ่ง การจัดซื้อสินค้า การตัดสินใจ
เกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อสินค้า  ประเภทของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดการสินค้า
คงคลัง  การจัดสรรพ้ืนที่  การบริหารพ้ืนที่  การพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้ป้อน 
ปัจจัยการผลิตตัวแบบการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การประเมินผลการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก 
    
MRM415    การสร้างความเชื่อม่ันในทีมงาน  3(3-0-6)           
     Building Confidence in Teamwork  
                       หลักการเสริมสร้างทัศนคติในการท างานที่มีแนวคิดว่าทุกคนมีความตั้งใจที่ดี
และ   พร้อมที่จะน าความสามารถท่ีโดดเด่นของตนเองมาใช้ในการท างานอย่างเต็มความสามารถ การ
สร้างความไว้วางใจในทีม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีม และการสอนงานให้กับทีม (Coaching) 
รวมทั้ง การมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับทีม (Empowerment) 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
MRM420    พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(2-2-5) 
     Consumer Behavior for Retail Business  
                         ความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการค้าปลีกรูปแบบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแผนการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
MRM421           การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา  1(45) 
     การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
                       Preparation for Cooperative Education in  
     Modern Retail Business Management  
                         จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพและโอกาส
ของ   การประกอบอาชีพสมัยใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยนักศึกษาต้องเตรียมความ
พร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษา โดย
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน และ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ 
 
MRM422   สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  6(640)      
    Cooperative Education in  
    Modern Retail Business Management  
    การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ร่วมมือกับโครงงานสหกิจศึกษาเสมือน
เป็นพนักงานเต็มเวลาโดยน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้า ปลีก
สมัยใหม่   
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 
MRM423          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา  1(45) 
    การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                      Preparation forProfessional practice in Modern Retail  
                      Business Management  
     จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ และธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ รวมถึง การพัฒนา ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ    
วิชาชีพ โดยนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ และมีความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่
น่าพอใจ 
 
MRM424           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ  6(640) 
     จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่        
                       Preparation for Professional Practice in  
                       Modern Retail Business Management Project 
    การฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
เสมือนเป็นพนักงานจริงเต็มเวลาโดยใช้ทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
 
MRM425    การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ  1(45) 
     ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                       Preparation for Professional Practice in  
                        Modern Retail Business Management Project   
     เตรียมด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็น
ผู้ก าหนดหัวข้อให้หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 
MRM426    ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก  6(640) 
     Professional practice in Modern Retail Business  
                        Management Project   
     การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นโครงงานพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยจัดให้มีการน าเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น่าสนใจ โดยความ
เห็นชอบของคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
SND201    หลักโภชนาการมนุษย์  3(3-0-6) 
     Principles of Human Nutrition  
     ความส าคัญของวิชาโภชนาการต่อสุขภาพอนามัย อาหารหลัก 5 หมู่ หลักการ   
จัดอาหารสมส่วน หน้าที่และประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภท การย่อย การดูดซึม และ       
การขับถ่าย ปัญหาโภชนาการและวิธีการป้องกันแก้ไข การจัดอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุ 
 
SHE203    การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร  3(2-2-5) 
     Banqueting and Food Services  
                         รูปแบบของการบริการอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารความรู้
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ก าหนดรายการและราคาอาหาร การวางแผนด าเนินงานจัดเลี้ยงและ
การให้บริการ การฝึกปฏิบัติ 
 
SHE206    สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุม  3(2-2-5) 
     Food Sanitation Safety and Quality Control  
                       หลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหารอุปกรณ์
และสถานที่ในประกอบอาหารการออกแบบการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกหลักสุขาภิบาลส าหรับ
การผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารหลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิ ตภัณฑ์
สุดท้าย ฉลากอาหาร กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มาตรฐานอาหารการฝึกปฏิบัติ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 
SHE302    การถนอมอาหาร  3(2-2-5) 
     Food Preservation  
                      ความมุ่งหมายของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ท าให้อาหารเสีย หลักและวิธีการ
ถนอมอาหารแบบต่างๆ การเก็บรักษาอาหาร ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารที่มีตามฤดูกาลและท้องถิ่น 
 
SHE308    การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 
     Commercial Food Preparation  
                     แนวโน้มของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและในอนาคต         
การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานตลาดและการแข่งขัน การวางแผนการผลิตและจ าหน่าย เทคนิค             
การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร จรรยาบรรณผู้ประกอบการหลักการประกอบอาหารจ านวนมากและสร้าง
ต ารับมาตรฐาน การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย การฝึกปฏิบัติ 
 
SHE317    ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร  3(2-2-5) 
     Art of Food Design and Decoration   
                     การออกแบบและศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดองค์ประกอบด้านการตกแต่ง 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้อาหารมีรูปลักษณะสวยงามและโดดเด่นส าหรับ      
การบริการและการแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ    
 

SMS104    สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
     Business Statistics  
                         การส ารวจจากตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน    
การทดสอบ ไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ทางธรกิจ เลขดัชนีและการตัดสินใจเชิงสถิติ
ทางธุรกิจ 
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รหัส     ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 
VLC205    ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
     Chinese for Retail Business  
     การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยเน้นค าศัพท์และส านวนพ้ืนฐานที่ใช้
ส าหรับธุรกิจค้าปลีกโดยใช้สถานการณ์การสื่อสารที่หลากหลายในบริบทของการสื่อสารทางธุรกิจ    
ค้าปลีก 
 
VLE201    การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
     English Listening and Speaking Skills Development   
                        ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นศึกษาเทคนิคและ
วิธีการฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยฝึกฝนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ภาพยนต์ รายงานข่าว 
และเรื่องสั้น 
 

VLE202    การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
     English Reading Skills Development   
                       ฝึกและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจรูปแบบ
ของภาษา การเชื่อมโยงองค์ประกอบของการอ่าน การใช้บริบทเพ่ือการอ่าน การอ่านจับใจความ
ส าคัญ หัวเรื่องและรายละเอียดของเนื้อหา 
 

VLE321    ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6) 
     English for Retail Business Management  
                       การใช้ทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยงทั้ง 
4 ทักษะ ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้สถานการณ์
สื่อสารที่หลากหลายในบริบทของการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

VLE322    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร  3(3-0-6) 
     Business English for Food Retail  
                       การใช้ทักษะและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นต่อธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
     3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
1. นางศรินธร  

ไชยรัตน์ 
อาจารย์ บธ.ม.(การ

บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2544 
2540 

12 12 12 12 

2. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 
 บธ.บ.(การจัดการ

ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2548 
2546 

12 12 12 12 

3. นางธันย์นิชา 
วิโรจน์รุจน์ 

อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 
นศ.บ.(การ
ประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2542 
2537 

12 12 12 12 

4. นายธีร์ธนิกษ์  
ศิริโวหาร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.B.A. 
(international 
business) 
 
M.B.A. (business 
Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

United States 
International University, 
California, U.S.A. 
University of New Haven, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2536 
2528 

12 12 12 12 

5. นางสาวธันยธร   
ติณภพ 

อาจารย์ บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
 
ศศ.บ.(การจัดการ
ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2559 
2546 

 
2538 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
1. นางศรินธร  

ไชยรัตน์ 
อาจารย์ บธ.ม.(การ

บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2544 
2540 

12 12 12 12 

2. นางสาวอัญชลี 
เยาวราช 

อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 
 บธ.บ.(การจัดการ

ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2548 
2546 

12 12 12 12 

          
3. นางธันย์นิชา 

วิโรจน์รุจน์ 
อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 

นศ.บ.(การ
ประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2542 
2537 

12 12 12 12 

4. นายธีร์ธนิกษ์  
ศิริโวหาร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

D.B.A. 
(international 
business) 
 
M.B.A. (business 
Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

United States 
International University, 
California, U.S.A. 
University of New Haven, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2536 
2528 

12 12 12 12 

5. นางสาวธันยธร   
ติณภพ 

อาจารย์ บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(การจัดการ
ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2559 
2546 

 
2538 

12 12 12 12 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
1 นายวสิษฐ์ 

พรหมบุตร 
อาจารย์ 

 
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 
ผ.ม.(การวางผังเมือง) 
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6 6 6 6 

2 นายอนุรัตน์  
อาจสูงเนิน 

อาจารย์ บธ.ม. (การตลาด) 
วศ.บ. (เครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

3 นายสุรพงษ์  
อุชชิน 

อาจารย์ 
 

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 6 6 6 

4 นายสัญญา 
เจริญพร 

อาจารย์ 
 

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6 6 6 6 

5 นางสาวปริศนา  
ตั้งมุทาสวัสดิ์ 

อาจารย์ 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

การจัดให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเวลา 1            
ภาคการศึกษา ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการก าหนดดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ และให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษานักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เว้นแต่กรณีที่
นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 จากการสอบข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ 
การท างานก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้ก าหนดรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจ    
ค้าปลีก หรือรายวิชาการเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ    
สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก และรายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกในหลักสูตร ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รวมจ านวน 7 หน่วยกิต แต่หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก ก็จะอนุโลมให้เรียนรายวิชาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเน้นการศึกษาและน าผลจากการด าเนินโครงการไปปฏิบัติได้จริงแทนได้ 

4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจใน 
ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 
  2) มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปฏิบัติงานได้มี
มนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้ 
  5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได ้
  6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 การท างานโครงการหรือการวิจัยต้องสามารถน าผลจากการจัดท าโครงงานและงานวิจัยไปใช้ใน 
การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้จริง โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงการ 2 - 4 คนและมีรายงาน         
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
         โครงงานหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการประยุกต์ใช้
หลักการ ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกในการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขและพัฒนาระบบ
การด าเนินงานด้านค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 ประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎี กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีก 
 5.2.2 น าเสนอผลการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยเพ่ือใช้ต้นแบบในการพัฒนาด้านธุรกิจค้าปลีก 

 5.2.3  ท างานเป็นทีม และปรับตัวเพ่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5.2.4  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 
          ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
          7 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมี

ประสบการณ์การท างานในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานต่างๆในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ และลักษณะการท างานจริงใน
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.5.2 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารต าราด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาอ่ืนๆ ไว้เพ่ือศึกษา
ค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลาน าเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถน าไปใช้ใน        
การท างานหรือน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้จริง และการจัดสอบ      
การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง 
ต่อ เวลาและท าหน้ าที่ เป็ นพล เมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมต่อ
วิชาชีพและสังคม โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ และสอดแทรกความรู้ เรื่อง   
การจัดการธุรกิจด้วยดิจิตอล Green logistics และ 
CSR  เข้าไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. สามารถน าหลักการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีกมาอธิบายสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ 
เพ่ือการประยุกต์ใช้หลักการจัดการธุรกิจ
ค้ าป ลี ก ใน ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานได้ในทุกองค์กร 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาใน
รายวิชาหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นรายวิชา
พ้ืนฐานความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจค้าปลีก เช่น การ
เขียนบทความเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกใน
ชีวิตประจ าวันการเขียนบทละครสั้นเพ่ืออธิบายการ
ด าเนินงานในการจัดการธุรกิจค้าปลีกระบุหัวข้อใน
การท ารายงานหรือการบ้านเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกในองค์กรต่างๆ เป็นต้น 

3. มีความรู้ทันสมัยใฝ่รู้และมีความ 
สามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มี
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

4. คิดวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ 
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

มีการน ากรณีศึกษา หรือตัวอย่างของปัญหาธุรกิจให้
นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์หาทางเลือกและวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ 

5. ด้านภาวะผู้น า มีทักษะการบริหาร
จัดการมีความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเองและสามารถอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะได้ 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โค ร ง ง า น ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ฝึ ก คิ ด ฝึ ก ป ฏิ บั ติ              
ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
6. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่ งต้องท างานเป็นกลุ่มและ      
มีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนน าเสนอ   
รายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการมีส่วนรวมของการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      หนึ่งในกิจกรรมหลักในการจัดการธุรกิจค้าปลีกคือการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง
ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางท่อ การขนส่งทุกรูปเกี่ยวข้องกับสังคม กฎหมาย/กฎระเบียบ การใช้
พ้ืนที่สาธารณะ พลังงาน สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนิน
ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิชาต้องพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับองค์ความรู้ต่างๆ ที่ศึกษา ดังนี้ 
    1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ           
มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
    2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) การเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน 
    3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
    4) การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
    2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
    3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น (plagiarism)   
    4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 
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  2.2 ความรู้ 
     2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
    2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
    3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
    3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 
  2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
สม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
เชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
    2) กิจกรรมการโต้วาที 
     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ 
    2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหาที่น ามาใช้ในการโต้วาที 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  
    2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 
      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
    1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
    2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
    3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection) 
 
  
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
    2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
      
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ   
    2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น  
การจัดท า power point การจัดท าแผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นต้น  
    3) การฝึกวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ   
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  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
    2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  
    3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. MAC126 หลักการบัญชี           
2. MBA201 กฎหมายธุรกิจ           
3. MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ           

4. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์           
5. MFB101 การเงินธุรกิจ           
6. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ           
7. MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์           
8. MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           
9. MMK101 หลักการตลาด            
10. MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก           
11. MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก           
12. MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก           
13. MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14.  MRM202 การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก                         
15. MRM203  การบริหารการจัดซ้ือ           
16. MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ           
17. MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า           
18. MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก            
19. MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร           
20. MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม           
21. MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล           
22. MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ           
23. MRM302 การบัญชีเพ่ือการค้าปลีก           
24. MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจค้าปลีก           
25. MRM304  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ           
26. MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก           
27. MRM306  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

28. MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก           
29. MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา

การในธุรกิจค้าปลีก              
          

30. MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
และนวัตกรรม 

         
  

31. MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจ 
ค้าปลีก 

         
  

32. MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก           
33. MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก           
34. MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีก 
          

35. MRM401 การจัดการหน้าร้าน           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

36. MRM402  การจัดการความเสี่ยง           
37. MRM403 การให้บริการและการสร้าง

ความประทับใจแกลู่กค้า 
          

38. MRM404  การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหารคน 

          

39. MRM405  การสร้างแบรนด ์           
40. MRM406 การจัดการกับปัญหา และการ

บริหารจดัการงานด้านบริการ 
          

41. MRM407  พฤติกรรมลูกค้าและการ
ให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ 

          

42. MRM408 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

43. MRM409 กรณีศึกษาธรุกิจค้าปลีก           
44. MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเล

ที่ตั้งร้านค้า 
          

45. MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกจิ     
ค้าปลีก 

          

46. MRM412  การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรบั
ธุรกิจค้าปลีก 

          

47. MRM413 การบริหารต้นทุนรา้นค้า           
48. MRM414 การบริหารหมวดหมูผ่ลติภณัฑ์           
49. MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน           
50. MRM420 พฤติกรรมผู้บรโิภคส าหรับธุรกิจคา้

ปลีก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

51. MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่

          

52. MRM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่

          

53. MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้า
สมัยใหม ่

          

54. MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิค้าปลีก
สมัยใหม ่

          

55. MRM42
5 

การเตรียมฝึกโครงงานวิชาชีพทาง
ธุรกิจค้าปลีก 

          

56. MRM426 การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ
ทางการจัดการธรุกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

55. MRM425 การเตรียมฝึกโครงงานวิชาชีพทาง
ธุรกิจค้าปลีก 

          

56. MRM426 การปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ
ทางการจัดการธรุกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่

          

57. SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร           

58. SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย
และควบคมุ  

          

59. SHE302 การถนอมอาหาร           

60. SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ           

61. SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแตง่
อาหาร 

          

62. SMS104 สถิติธุรกิจ           

63. SND201 หลักโภชนาการมนุษย ์           

64. VLC205 ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก           
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

65. VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ 

          

66. VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

         
 

67. VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก           
68. VLE322 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีก

ด้านอาหาร 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการวางแผนการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็ น

ส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภาย ใน

สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.1.4 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน

ประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
2.1.5 พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 วางแผน การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ระยะเวลาในการหา
งานท า ความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การใช้แบบสอบถาม 
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่นปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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2.2.4 การประเมินจากบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จ านวนโครงงานที่สามารถน าผลไป
ด าเนินงานได้ (2) จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่น าผลการวิจัยไปปรับปรุงในการท างาน (3) จ านวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (5) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณ ฑ์ การส า เร็จการศึ กษาตามหลั กสู ตร ให้ เป็ น ไปตาม ข้ อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ด าเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย  ของ
มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในหลักสูตรที่สอน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ การลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ให้มีความ
ทันสมัยตลอดเวลา 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงใน
สาขาวิชา  
 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาอาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

      1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

      1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 คือ 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.2 ด้านความรู้ 
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง       ให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

    กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมากโดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
      เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
     2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

    3) มีการประเมินกระบวนการ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
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    5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศกึษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
     ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
     2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
     3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง จาก

การปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน    ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงวุฒิ การศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิ การศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท ต้องมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
     1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
     3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
     1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
     มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
     1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
     2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงานอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

 5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ       ใน
ระดับอุดมศึกษา 
        2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตทีต่้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
แปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 

 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
    1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
    2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน    สื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการ
สอนและการจัดท ารายงาน 
 5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
    1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
    2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และใช้
สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

   4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนใน
การใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
 5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
 5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
 5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุก
ภาคการศึกษา 
 5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
 5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่   ผู้ใช้บัณฑิต 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่ พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา 
 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
    5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
     1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
     2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
      2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
      2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
      2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
      2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     1)  ก าหนดผู้สอน 
     2)  การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
     3)  ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
     4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
     5)  บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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      5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
      5.3) ประเมินกระบวนการ 
      5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
      5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
     ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
     1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
     โดยด าเนินการดังนี้ 
     3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
     3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
     3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
     3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
     3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับ
คณะกม็ีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
    1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

 การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

      1.1) สถานที่ 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 ห้อง 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 40 เครื่อง 2 ห้อง 
3 ห้องเรียนปรับอากาศ คณะวิทยาการจัดการ 50 ที่นั่ง อาคาร 1 และอาคาร 2 33 ห้อง 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ส านัก 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
7 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ชั้น 4 1 ห้อง 
8 ห้องประชุมเล็ก ความจุไม่เกิน 30 คน  2 ห้อง 

 
      1.2) อุปกรณ์การสอน 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book 5 
3 กล้องดิจิตอล 3 
4 เครื่อง LCD 36 
5 เครื่องฉายภาพทึบแสง 20 
6 เครื่องขยายเสียง 1 
7 เครื่องอัดส าเนา 3 
8 เครื่องรับโทรทัศน์สี 14 
9 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 5 
10 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 

 
     2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางการจัดการและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
บริหารธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
1 หนังสือทั่วไป ภาษาไทย ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 10,791 เล่ม 
2 หนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 869 เล่ม 
3 รายงานผลการวิจัย ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 95 เล่ม 
4 วิทยานิพนธ์ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 809 เล่ม 
5 หนังสืออ้างอิง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 83 เล่ม 
6 วารสาร ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 93 รายการ 
7 สื่อโสตทัศนวัสดุ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 82 รายการ 
8 ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ 17 รายการ 

   
  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

         ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  
  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

         การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
     6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
      6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
      6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
      6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
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        1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
       2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
       3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
       4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
       5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ1 – 5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร และ/หรือ 
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
 1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตร

เดียวกัน 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4  ส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตังบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมิน เช่น จากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7 
    4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
    4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที ่12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน           
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่ า สภาวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญา
ตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียน  ของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเป็น
รายวิชา   เพื่อสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์                 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบันและก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
   “รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากห ลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
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รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้    
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว        
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล ด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้ 
6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ  8 อ านาจหน้ าที่ ของสภาวิชาการ ให้ เป็น ไปตามบทบัญญั ติ ในมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น

กรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ งบริหารงานวิชาการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ 

การเรียน  การสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)              
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน การสอน 

และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 
ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)   ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย    แต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาค       ฤดูร้อนต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้   กับการศึกษาภาค
ปกต ิ

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็นการ
จัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้ งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษา ที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษา
โดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร โดย
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The Second Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา   ในระดับปริญญาตรี
เพ่ือรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ได้
ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย

กว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  10 ภาคการศึกษา

ปกต ิและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้

เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
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22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกต ิไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษา

ปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียน
เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่
ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่
ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต          
ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์  ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน และ
จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่
นักศึกษา   ที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับ

ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนเว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
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26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่
ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ  2 
ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิในการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D 

หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ 
เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือให้ครบ
ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่
เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

 
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  
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28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน 
ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได ้

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชา  โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาที่
เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน

ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืนๆ ใน

ตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิ ด            

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบ 
จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน 6 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 
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31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบี ยนเพ่ือรักษาสภาพนั กศึกษาให้ด าเนินการให้ แล้ วเสร็จภาย                              

ใน 3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา ภาค
ฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้ยื่นค า
ร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ ก่อนการ
สอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F 
หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้าผู้ใด

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงใน
หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร  ระดับ
คะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า 
“D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  สามารถเปลี่ยนไปเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา  เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา   ถ้าได้ระดับคะแนน
ต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน  เรียนใหม ่
 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผา่น 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมส่มบูรณ ์

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพเิศษ     
 โดยไม่นบัหนว่ยกิต 
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 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ  และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมหรือใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
 ก ร ณี ร า ย วิ ช าที่ ห ลั กสู ต รบั งคั บ ให้ เรี ยน เพ่ิ มต ามข้ อก าห นด เฉพ าะ แ ล ะ ร าย วิ ช า 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนเป็น

พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น 

โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการเรียน

ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้
ตามเวลา ที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 
หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” เว้นแต่กรณี
ที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มา
สอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ า
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 
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ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา
ที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ     
หน่วยกิต เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผลการศึกษาเป็น 
D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 กรณีเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผล
การศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือ ถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
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48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ  และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9  การเทียบ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่

ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และคณบดี และขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด      

ทางวินัย 
49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 การเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะ
หรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญา
ตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต และต้องเรียน
เพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า สามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา ได้ไม่
เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

53 .1 .8 กรณีที่ ไม่ เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53 .1.7 ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์
ท างาน    จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการยกเว้น
การเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

    (1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
  (2) การทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเอง(Credits from Examination) 

     (3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from Training)  
    (4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือ

เทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้
ระดบัคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
       (1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits 

from Standardized Tests) 
  (2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึก

เป็น “CE”  (Credits from Examination) 
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  (3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  

  (4) หน่วยกิตที่ ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 
(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

     (1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

     (2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

      (3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้
รายงานผล   การประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
                         นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต                 
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต               
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด  ที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน1  ภาค

การศึกษาถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ
ก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่
และต้องได้รับอนุมัต ิจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้ว
จึงจะกลับเข้าเรียนได ้

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ยื่นหนังสือ
ลาออกและต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 ยกเว้นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 
1 หรือ    มีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะ
รับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษาด้วย 
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

เฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 11 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
61.1 มีความประพฤติดี  
61 .2  สอบ ได้ รายวิชาต่ าง ๆ  ครบตามโครงสร้ างของหลักสู ตรตาม เกณ ฑ์               

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอ
ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรือ อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้อง
ยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ 
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้

เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลา 
ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้
เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้
เวลา ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม
เวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียนของ
มหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน   แต่ละ

คณะ 
หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
                          ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557     

                                                   
                                  (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
     ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 
โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มี
ความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่
รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรูไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    เดิมมีการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลาง
ของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 
2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้
สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัด
วิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้โดยให้ครอบคลุมสาระของ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 
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 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดยจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย (Research-based) และท า
โครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษา      น ามาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) 
โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน
ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความ
ตระหนักและส านึก     ในความเป็นไทย ส าหรับอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุม    เพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึกทักษะ
บางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร สมอ.08 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ   สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม   ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท าให้
นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ใน
รายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่นจริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้าน
ภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อหรือการท างานในอนาคต 
คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา 
เพ่ือให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 
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2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับความเป็น
พลเมือง จิตอาสา และหลักสูตร  โตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้จ านวน
หน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับความยากง่าย
เพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน าหน้าวิชาจาก GE 
เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้ปรับรหัสรายวิชาใหม่ 
ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาผล
การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ที่ สมบูรณ์  รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืนสังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
 วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเองรู้จักท้องถิ่นรู้จัก
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  

4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์   สังคมและธรรมชาติ  

4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 

 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญมา
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเข้ารับการอบรมวิธีการ
จัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) 
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 
จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    ซึ่งถูกบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 สถาบันอุดมศึกษาอาจ
จัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุม
สาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
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8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
    Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
    English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
    English for Study Skills Development 

VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4(2-4-6) 
    Language, Communication and Information Technology   
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
    To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
   และประชาคมโลก               4(2-4-6) 
   Internationalization for Living in the ASEAN and  
   Global Communities 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
   VRU Identities 

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์          4(2-4-6)  

    Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

     Health for Quality of Life 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                                       3(2-2-5) 
               To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

              พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตรหลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 

 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร                     3(2-2-5) 
  Critical Thai Language for Communication 
                ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน         
ทักษะ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร  การน าเสนอสารด้วย
วาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา                                                  2(1-2-3) 
      English for Communication 
               ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-ศ) 
 
VGE104 ภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน                            2(1-2-3) 
  English for Study Skills Development 
                ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน       
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่ อ่าน         
จากสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ                            4(2-4-6) 
  Language, Communication and Information Technology  
                ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร           
การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึง
ความเสี่ยงในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี 
ตลอดจนมีทักษะการรู้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์                                   4(2-4-6) 
  Innovation and Scientific Thinking  
                ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่ เหมาะสม รู้เท่าทัน มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และ     มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา                  น(ท-ป-ศ) 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต                           4(2-4-6) 
       Health for Quality of Life 
                ส่งเสริม และพัฒนาผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม            
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108    ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน         4(2-4-6) 
       และประชาคมโลก  
       Internationalization for Living in the ASEAN  
       and Global Communities 
                ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้น จากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จากการเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                                           4(2-4-6)  
  VRU Identities 
                ส่งเสริม และพัฒนาผู้ เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”           
มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และ
สังคม มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมใน    
การแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง

ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไประเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
    3) จั ดท าโครงการและกิ จกรรมเพ่ื อเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้ชี้น า
ให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)  
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
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9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
   2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

 1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  
   2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  

9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

  2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

  3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
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10. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ที ่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก    

          

9 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           
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ภาคผนวก ค 
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ที ่1491/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

121 



126 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



129 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 10/2559 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง MS206 คณะวิทยาการจัดการ 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 
             1.  อาจารย์ศรินธร                 ไชยรัตน์                  ประธาน 
             2.  อาจารย์ ดร.ธันยธร            ติณภพ                    กรรมการ          
             3.  อาจารย์ธันย์นิชา               วิโรจน์รุจน์               กรรมการ         
             4.  อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย       ประกิตเจริญสุข          กรรมการ 
             5.  อาจารย์อัญชลี                  เยาวราช                  กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุม    เวลา 9.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ.2560 
ประธานแจ้งให้ทราบว่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ พ.ศ.2561 ได้น าเสนอ (ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ และได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรูปเล่มซึ่ง อาจารย์ร้อยตรีสมชาย 
ประกิตเจริญสุขเป็นผู้รับผิดชอบนั้นให้ download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (สสว.) 

ที่ประชุม: รับทราบ 
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2.2 การก าหนดกลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  
ประธานแจ้งว่า ทางคณะฯ ได้ร่วมกันก าหนดกลุ่มวิชาแกนด้านการบริหารธุรกิจ โดยได้

ก าหนดรายวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน 7 รายวิชาใหม่ ได้แก่ 1. หลักการบัญชี 2. กฎหมายธุรกิจ 3. การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  4. หลักเศรษฐศาสตร์ 5. การเงินธุรกิจ 6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7. 
หลักการตลาด ซึ่งทางหลักสูตรจะก าหนดวิชาเหล่านี้ไว้ในวิชาบังคับของหลักสูตร 

ที่ประชุม: รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 3.1 ชื่อสาขาวิชา 

คณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบตรงกันว่า การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ พ.ศ. 2561 นี้ ได้มีการปรับชื่อของสาขาวิชา จากเดิม 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพ่ือเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง และมีความทันสมัย ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 และยัง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการที่ได้ท าความร่วมมือ ร่วมกัน และใน
การปรับปรุงใหม่นี้จะมีการปรับเนื้อหารายวิชาที่ใหม่ ทันสมัย   โดยการน าเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงรายวิชาที่มุ่งเน้นเรื่องของการใช้ระบบออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบตรงกันว่า การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ พ.ศ. 2561 นี้ ได้มีการปรับจ านวนโครงสร้างของหน่วยกิต จาก
เดิม 136 หน่วยกิต  เป็น 139 หน่วยกิต เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นรายวิชาต่างๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับ
หลักสูตรมากขึ้น อันจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการที่ได้ท าความ
ร่วมมือ ร่วมกัน และในการปรับปรุงใหม่    จะมุ่งเน้นที่การปรับเนื้อหา และสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
3.2 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาร่วมกันเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ คณะกรรมการหลักสูตรได้ทบทวนค าอธิบายและสาระรายวิชาทุกรายวิชา โดยปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ เสนอว่า ควรน าการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของหลักสูตร เพ่ือสร้างแนวความคิด และการจัดการอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษา รวมถึงมุ่งเน้น
ให้มีการน างานวิจัยที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไปเผยแพร่เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจของนักศึกษา 
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อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ เสนอว่าควรมีการเพ่ิมรายวิชากลยุทธ์การตลาดค้าปลีก                  
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบัน 

คณะกรรมการหลักสูตร ได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ ได้แก่ การขายสินค้าออนไลน์ พันธมิตรทางการ
ตลาด ธุรกิจดิจิตอลในการค้าปลีก ความปลอดภัยในอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง         การจัดการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการบริหารและการวางแผนในธุรกิจอาหาร และมอบหมายให้เลขานุการ
หลักสูตรรวบรวมเพ่ือจัดท า มคอ.2 (ฉบับร่าง) ต่อไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
ปิดประชุม  เวลา   12.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  อัญชลี  เยาวราช ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (อาจารย์อัญชลี  เยาวราช) 

                                                     กรรมการและเลขานุการ 
 

                    (ลงชื่อ)   ศรินธร  ไชยรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์ ศรินธร  ไชยรัตน์) 

                      ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุม MS216 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. อาจารย์ศรินธร  ไชยรัตน์    ประธาน กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิติ  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. คุณอมรรัตน์  แซ่โค้ว    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คุณสรธร  อุ่นอารมย์    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. คุณกษิรา  กาญจนพิบูลย์    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์   กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อาจารย์ดร.ธันยธร  ติณภพ    กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์อัญชลี  เยาวราช    กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ร้อยตรีสมชาย  ประกิตเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 08.30 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา  หิรัญกิติ มีดังนี้ 

1. ให้น าวิชาเอกเลือกของสาขา มาจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ WIL โดยให้นักศึกษาเข้า
ศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่ได้ท าความร่วมมือกับหลักสูตร เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์ด้านการค้า
ปลีก จากสถานการณ์จริง โดยก าหนดหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็น 3(0 -6-3) เพื่อให้สามารถเข้ากับ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ WIL อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2. ในหมวดของวิชาที่ใกล้เคียงกัน เช่น การขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจดิจิตอลใน        การค้า
ปลีก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ควรควบรวมหรือจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน  

3. ให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริการวิชาการของสาขามากขึ้น โดยควรจัด
รายวิชาที่สามารถเข้าไปบูรณาการกับชุมชนได้อย่างน้อย 1-2 วิชา 

4. ควรมีการแยกหมวดหมู่รายวิชาที่ชัดเจน คือ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ และหมวด
วิชาเลือก และก าหนดหน่วยกิตให้เหมาะสม 



138 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

5. ควรเปลี่ยนรายวิชาการบัญชีเพื่อการค้าปลีกเป็นการบัญชีเพื่อการบริหาร และรายวิชาวิธี
วิจัยในธุรกิจค้าปลีกเป็น วิธีวิจัยทางธุรกิจเพ่ือให้ครอบคลุมของการเรียนมากขึ้น 

6. การจัดแผนการศึกษาในแต่ละชั ้นปี ควรจัดเรียงตามความยากง่ายของรายวิชา และ
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 

7. การจัดแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ควร
พิจารณาให้มีความหลากหลาย โดยในภาพรวมเมื่อเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้วนักศึกษาต้องได้รับ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอย่างครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะของ คุณอมรรัตน์  แซ่โค้ว มีดังนี้ 
1. ได้เสนอเก่ียวกับรายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญใน

การบริหารงานด้านการค้าปลีก  
2. ควรมีรายวิชาที ่มุ ่งเน้นเกี ่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะในธุรกิจค้าปลีก

มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่ดี ดังนั้นผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจลูกค้าและสามารถน าข้อมูลต่างๆ ของ
ลูกค้ามาจัดเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในอนาคตได้ 

3. ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพในการให้บริการ
จัดเป็นหน้าที่หลักของการด าเนินงานในธุรกิจค้าปลีก 

 
ข้อเสนอแนะของ คุณสรธร  อุ่นอารมย์ มีดังนี้ 
1. เนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ควรให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิด

สร้างสรรค์ และการเป็นผู้มีจริยธรรม 
2. ได้เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เช่นมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ เช่น การสอบ TOEIC CU TEP TUGET เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษามี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนได้  

3. เห็นควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเข้าไปด้วยโดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเลือก
รายวิชาเหล่านี้เอง 

ข้อเสนอแนะของ คุณกษิรา กาญจนพิบูลย์ มีดังนี้ 
1. ควรเพิ่มวิชา การค้าส่งและการค้าปลีก หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด าเนินงานธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุน
ของการด าเนินงานได้ 

2. ควรมุ่งเน้นรายวิชาที่ให้ความส าคัญกับคน เนื่องจากในธุรกิจค้าปลีกจ าเป็นต้องพัฒนาคน
ให้สามารถก้าวหน้า ก้าวทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
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3. ควรมุ่งเน้นเรื่องของ Function ต่างๆ ของการประกอบธุรกิจค้าปลีก เช่น การท า
การตลาด การเงิน การวางแผน รวมถึงการบริหารสินค้า เพราะปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้การท าธุรกิจค้าปลีก
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 17.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  อัญชลี  เยาวราช ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (อาจารย์อัญชลี  เยาวราช) 

                                                     กรรมการและเลขานุการ 
 

                    (ลงชื่อ)   ศรินธร  ไชยรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์ ศรินธร  ไชยรัตน์) 

                      ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ นางศรินธร        นามสกุล ไชยรัตน์ 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

 1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2544 
ปริญญาตรี บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540 

 1.3 ผลงานทางวิชาการ  
  1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

     - 
 1.3.2 บทความวิจัย  
ศรินธร  ไชยรัตน์ อัญชลี  เยาวราช ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ และธันยธร  ติณภพ. (2561).  ส่วนประสม 

 ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท็อปส์ มาร์เก็ตของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   นอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2561 “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 30 มีนาคม 2561. 
(322-334) 

ศรินธร  ไชยรัตน์. (2560). Ecotourism Management by Community-based. The 22nd   
International Society for Business Innovation and Technology Management  

Roundtable Conference (22nd ISBITM Bangkok Roundtable Conference)  
Aug 31 - Sep 2, 2017. (9-9). The Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand 
ศรินธร  ไชยรัตน์. (2556). Factor determining decision of using credit card service  

from domestic or foreign bank issuer. The 10th  International Conference  
Asia Pacific Business Innovation & Technology Management. January 20-22,  
2013. (52-52). Taipei, Taiwan 
 

1.3.3 บทความทางวิชาการ  
   - 

    1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
  - 
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 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
12 ปี 

 1.5 ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
1.5.2 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1.5.3 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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2.  ชื่อ นางธันย์นิชา   นามสกุล วิโรจน์รุจน์ 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท  บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542 
ปริญญาตรี นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2537 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ  
2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
 2.3.1 บทความวิจัย  
ศรินธร  ไชยรัตน์ อัญชลี  เยาวราช ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ และธันยธร  ติณภพ. (2561).  ส่วนประสม 

 ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท็อปส์ มาร์เก็ตของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   นอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2561 “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 30 มีนาคม 2561. 
(322-334) 

 อัญชลี  เยาวราช, ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์, สมชาย ประกิตเจริญสุข และธันยธร  ติณภพ (2559). ส่ือ 
  สังคมออนไลน์ที่มอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (645-657). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  
2.3.3 บทความทางวิชาการ  

 สรรเสริญ หุ่นแสน และธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์. (2559). จิตอาสาบนพื้นที่ชุมชนตลาดพระประแดง ใน 
  เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 19 

สิงหาคม 2559. (706-716). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.        
 
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

- 
2.4 ประสบการณ์ในการสอน 
      15 ปี 
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2.5 ภาระงานสอน 
      2.5.1 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
      2.5.2 วิชาการบริหารต้นทุนร้านค้า 
      2.5.3 วิชากรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 
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3. ชื่อ นายธีร์ธนิกษ์              นามสกุล ศิริโวหาร 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก D.B.A. (international 

business) 
United States International 
University, California,U.S.A. 

2546 

ปริญญาโท M.B.A.(business 
Administration) 

University of New Haven, 
U.S.A. 

2536 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2528 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
 3.3.2 บทความวิจัย  
เมธารัตน์  จันตะนี  ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  บุญเรือง  ศรีเหรัญ.  (2560). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเทศ. วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับพิเศษ เนื่องในงาน “1 ทศวรรษ การจัดการเชิงพุทธ” 
วันที่ 16 พฤษภาคม  2560. (197-209) 

ฐิติมา  เกษมสุข ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กันต์ฤทัย  คลังพหล.  (2560). การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการค้าขายชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. (337-335) 

กนกวรรณ  ติมานนท์ ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. น าเสนอในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 16 ก.ค. 2559. (263-272)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ภักดี  สูงใหญ่  ธีร์ธนิก  ศิริโวหาร. (2557).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557. (79-95) 

3.3.3 บทความทางวิชาการ  
- 

  3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
- 
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3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
15 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
3.5.2 วิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3.5.3 วิชาการสัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ชั้นสูง 
3.5.4 วิชาสัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม ่
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4.  ชื่อ นางสาวธันยธร      นามสกุล ติณภพ 

4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2546 
ปริญญาตรี ศศ.บ.(การจัดการทัว่ไป) สถาบันราชภฏจันทรเกษม 2538 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
 4.3.2 บทความวิจัย  
ศรินธร  ไชยรัตน์ อัญชลี  เยาวราช ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ และธันยธร  ติณภพ. (2561).  ส่วนประสม 

 ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท็อปส์ มาร์เก็ตของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   นอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2561 “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 30 มีนาคม 2561. 
(322-334) 

 อัญชลี  เยาวราช และธันยธร  ติณภพ (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
  สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ในรูปแบบการพรีออเดอร์กับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการ
จัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 23 มิถุนายน 2560.  
(506-516). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.  

 อัญชลี  เยาวราช, ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์,  สมชาย ประกิตเจริญสุข และธันยธร  ติณภพ (2559). ส่ือ 
 สังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ  ครั้ งที่  41. วันที่  8 - 9 ธันวาคม 2559 . (645-657). ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  

 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
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   4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
15 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
3.5.2 วิชาประกอบธุรกิจชุมชน 
3.5.3 วิชาคลังสินค้า 
3.5.4 วิชาองค์การและการจัดการ 
3.5.5 วิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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5.  ชื่อ นางสาวอัญชลี            นามสกุล เยาวราช 

 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

 5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2541 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
 5.3.2 บทความวิจัย  
ศรินธร  ไชยรัตน์ อัญชลี  เยาวราช ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ และธันยธร  ติณภพ. (2561).  ส่วนประสม 

 ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท็อปส์ มาร์เก็ตของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   นอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2561 “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 30 มีนาคม 2561. 
(322-334) 

อัญชลี  เยาวราช และธันยธร  ติณภพ (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสังคมออนไลน์ในรูปแบบการพรีออเดอร์กับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการจัดการ : การ
ขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (506-
516). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  

อัญชลี  เยาวราช ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์  สมชาย ประกิตเจริญสุขและธันยธร  ติณภพ (2559). สื่อสังคม
ออนไลน์ที่ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าแม่และเด็กของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ  ครั้งที่  41. วันที่  8-9 ธันวาคม 2559. (645-657). ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  

5.3.3  บทความทางวิชาการ  
อัญชลี  เยาวราช. (2559). เม่ือ Facebook เข้ามาเอี่ยวกับ Marketing. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม

วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่ 19 สิงหาคม 2559. (818-830). 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

  5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
- 
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5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
5.5.2 วิชาการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก   
 5.5.3 วิชาการตลาดทางตรง 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางในการปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และการแปลผล
ตามล าดับดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  N  แทน จ านวนพนักงาน 

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mean Square) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 98 49.0 
     หญิง 102 51.0 
รวม 200 100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
ประเภทของหน่วยงาน   
ส่วนราชการ 21 10.5 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ 29 14.5 
รัฐวิสาหกิจ 84 42.0 
หน่วยงานเอกชน 66 33.0 
รวม 200 100.0 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตในหน่วยงาน   
น้อยกว่า 5 คน 133 66.5 
5-10 62 31.0 
11-20 5 2.5 
รวม 200 100.0 
ความต้องการบัณฑิต   
1 คน 62 31.0 
2-4 52 26.0 
5-7 40 20.0 
8-10 39 19.5 
11ขึ้นไป 7 3.5 
รวม 200 100.0 
 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกหัวข้อได้
ดังต่อไปนี้ 
  เพศ  พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.0 และเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ตามล าดับ 
 ประเภทของหน่วยงาน พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน มีประเภทของ
หน่วยงานที่บัณฑิตท างานอยู่มากที่สุดคือ หน่วยงานเอกชน จ านวน 86 คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 หน่วยงานในก ากับของรัฐ จ านวน 22  คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 และน้อยที่สุดคือ ส่วนราชการ จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 7.5  ตามล าดับ 
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 จ านวนพนักงานที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในหน่วยงาน พบว่า จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 200 คน มีจ านวนพนักงานที่จบในระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือ มีพนักงานจ านวน 
21-40 คน จ านวน 88 คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา พนักงานจ านวน 11 -20 คน จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.5 พนักงานจ านวน 41 คนขึ้นไป จ านวน 33  คิดเป็นร้อยละ 16.5 พนักงานน้อยกว่า 5 
คน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และน้อยที่สุดคือ พนักงานจ านวน 5-10 คน จ านวน 10 คิดเป็น
ร้อยละ 5.0  ตามล าดับ 
 ความต้องการบัณฑิตใน 4 ปีข้างหน้า พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน มีความ
ต้องการบัณฑิตมากที่สุดคือ จ านวน 5-7 คน จ านวน 68 คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา ต้องการบัณธิต
จ านวน 2-4 คน จ านวน 41 คิดเป็นร้อยละ 20.5 ต้องการบัณฑิตจ านวน 8 -10 และ 11 คนขึ้นไป คน 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และน้อยที่สุดคือ ต้องการบัณฑิตจ านวน 1 คน จ านวน 13 คิดเป็น
ร้อยละ 6.5  ตามล าดับ 
 
ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต 
ค่าระดับ 

ค่าระดับคะแนน คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

การอภิปรายผลจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยใน
การค านวณ ดังนี้ 
                อันตรภาคชั้น         =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด    
              จ านวนชั้น    

       =      5 – 1  
                         5 
        =       0.80 
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต โดยก าหนดดังนี้ 
4.21 – 5.00  หมายถึงระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก 
3.41 – 4.20  หมายถึงระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต อยู่ในระดับด ี
2.61 – 3.40  หมายถึงระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึงระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึงระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต 
 

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต Mean S.D. ระดับความรู้
ความสามารถ 

มีความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจค้าปลีก 4.50 .567 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในด้านการบริการ 4.30 .796 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจ 4.30 .796 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในด้านการวางแผนการตลาด 4.30 .796 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในการบริหารบุคคล 4.28 .828 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  4.30 .796 ระดับดีมาก 
มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ 4.30 .796 ระดับดีมาก 
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน 
เป็นต้น 

4.08 .966 ระดับดี 

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต รวม 4.29 .710 ระดับดีมาก 
  
 จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก พบว่า บัณฑิตมีระดับความรู้ความสามารถในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29    
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า บัณฑิตมีระดับความรู้ความสามารถในด้านการประกอบธุรกิจค้าปลีกมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา มีความรู้ในด้านการบริการ การวางแผนธุรกิจ    การวางแผน
การตลาด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ     และการบริหาร
บุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.28 และน้อยที่สุดคือ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 
 
ตอนที ่2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ  
        ค่าระดับ 

ค่าระดับคะแนน คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
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        การอภิปรายผลจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยใน
การค านวณ ดังนี้ 
                อันตรภาคชั้น         =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด    
             จ านวนชั้น 
      =     5 – 1  
                       5 
      =     0.80 
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิต โดยก าหนดดังนี้ 
4.21 – 5.00  หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก 
3.41 – 4.20  หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับด ี
2.61 – 3.40  หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต Mean S.D. ระดับความรู้
ความสามารถ 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ 
มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

3.62 .959 ระดับดี 

มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้าน
จริยธรรม 

4.40 .679 ระดับดีมาก 

เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 4.26 .731 ระดับดีมาก 
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 3.85 .882 ระดับดี 
เคารพสิทธิ 4.02 .844 ระดับดี 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 3.91 .903 ระดับดี 
คุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
ลักษณะวิชาชีพ รวม 

4.01 .670 ระดับดี 

ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน 
มีความรู้พ้ืนฐาน มีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่งงาน  3.75 .768 ระดับดี 
มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง  3.69 .745 ระดับดี 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  3.28 1.296 ระดับดี 
หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  3.92 .718 ระดับดี 
มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  4.13 .675 ระดับดี 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  4.54 .693 ระดับดีมาก 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 3.16 1.319 ระดับดี 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
สื่อสารได้ 

3.29 1.538 ระดับดี 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
  

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต Mean S.D. ระดับความรู้
ความสามารถ 

ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.30 .678 ระดับดีมาก 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผล
ต่อการท างาน รวม 

3.78 .539 ระดับดี 

ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3.99 .716 ระดับดี 

สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.39 1.472 ระดับน้อย 

ตระหนักถึงผลการตัดสินใจในการท างานและการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร 

4.08 .743 ระดับดี 

สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างถ่องแท้ 

3.76 .894 ระดับดี 

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจประยุกต์ใช้
นวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

2.97 1.347 ระดับปานกลาง 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญา รวม 3.44 .736 ระดับดี 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน  4.08 1.055 ระดับดี 
มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 3.18 1.347 ระดับปานกลาง 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม  

4.12 .647 ระดับดี 

รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองและ
อาชีพอยู่เสมอ  

3.95 .659 ระดับดี 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  
 

ความรู้ความสามารถของบัณฑิต Mean S.D. ระดับความรู้
ความสามารถ 

รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองและ
อาชีพอยู่เสมอ  

3.95 .659 ระดับดี 

มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 4.09 .672 ระดับดี 
คุณลักษณะบัณฑิต ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ รวม 

3.88 .506 ระดับดี 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและ
การเขียน  

3.75 .715 ระดับดี 

ไหวพริบในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกัน  

3.66 .999 ระดับดี 

มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ
อย่างสร้างสรรค์  

3.70 .607 ระดับดี 

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ  

3.29 1.538 ระดับดี 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล แปล
ความหมายและนาเสนอได้เป็นอย่างดี  

4.30 .678 ระดับดีมาก 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 

3.74 .637 ระดับดี 

 
 จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พบว่า จาก
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน มีระดับความต้องการในคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตามลักษณะวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.01 รองลงมา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างานและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 3.78 และ3.74 และน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะทาง
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามล าดับ  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
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คุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  พบว่า บัณฑิตมีความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา บัณฑิตมีการเคารพ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และ ตรงต่อเวลา  มี
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 4.02 3.91และ 3.85 และน้อยที่สุดคือ บัณฑิตมีจิตสานึก  
รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน พบว่า บัณฑิตมีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมา บัณฑิตมีผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม หมั่ นแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ  มีความรู้พ้ืนฐาน มีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่งงาน มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ และ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
4.30  4.13 3.92 3.75 3.69 3.29 และ 3.28 และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการท างาน 3.16 ตามล าดับ 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะทางปัญญาพบว่า บัณฑิตมีการตระหนักถึงผลการตัดสินใจในการ
ท างานและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา 
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ทักษะและความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพอย่างถ่องแท้ และ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ 3.99 3.76และ 2.97 และน้อยที่สุด สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซอ้นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ตามล าดับ 

คุณลักษณะบัณฑิต ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบพบว่า บัณฑิตมี
ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 รองลงมา บัณฑิตมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และรับผิดชอบใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองและอาชีพอยู่เสมอ 4.09 4.08และ 3.95 และน้อยที่สุด มีภาวะของ
การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ตามล าดับ 

คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า บัณฑิตมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและนาเสนอได้เป็นอย่าง
ดี มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพูดและการ
เขียน มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ และไหวพริบในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 3.70และ3.66 และน้อยที่สุด 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ตามล าดับ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

2.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า                                136        หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า                                  139        หน่วยกิต เพิ่มรายวิชา

ในหมวดวิชา
เฉพาะในกลุ่ม
วิชาเน้ือหา 
วิชาบังคับ
และวิชาเลือก 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 หน่วยกิต 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    13 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 8  
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

      คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเน้ือหา 90 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเน้ือหา 96 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 69 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 66 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หลักสูตรเดิม  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

หลักสูตรปรับปรุง  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

                                                                                   กลุ่มวิชาบังคับ 
1.MAC124 การบัญชี 1 3(2-2-5) 1.MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา การ

บัญชี 1การบัญชี 2 
และเรียน หลักการ
บัญชแีทนเนื่องจาก 
เป็นรายวิชาแกนของ
หลักสตูรบริหารธรุกิจ 
 
 
 
 
 

 Accounting 1   Principles of Accounting  
ศึกษาถึงบทบาทการบัญชี แม่บทบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการ บัญชีคู่ การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันขั้นต้นของธุรกิจ
บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านบัญชี การจัดท างบทดลอง รายการ
ปรับปรุงบัญชี การจัดท ากระดาษท าการและงบการเงิน รายการปิดบัญชี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี ความหมายและการ
จ าแนกประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุด
รายการขั้นต้นการบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภทงบทดลองรายการ
ปรับปรุง การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขาย
สินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 

2.MAC125 การบัญชี 2 3(2-2-5)    
 Accounting 2 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3521101    
การบัญชี 1 

    

ศึกษาถึงวิธีการบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม รายการในหมวดของ
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
                                                                                   กลุ่มวิชาบังคับ 
3.MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 2.MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  

 
 
 
 
 
 
 

 Business Law   Business Law  
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม  
สัญญา หนี้  และเอกเทศสัญญากฎหมาย  ว่าด้วยประกันสินเช่ือ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันราคา ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ การ
ระ งับข้อพิ พาททางธุ รกิ จ  กฎหมาย เกี่ ย วกั บธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม  สัญญา หนี้  และ
เอกเทศสัญญากฎหมาย ว่าด้วยประกันสินเช่ือ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันราคา ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

   3.MBC103 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) วิ ช า แ ก น ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ 
 

    Computer Applications in Business 
ไม่ม ี ศึกษาการท างานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการ

บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ใน
ส านักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมการน าเสนอและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
เอกสารธุรกิจ อีกท้ังการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไปใช้ในงานทางธุรกิจ 
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                                                                                   กลุ่มวชิาบังคับ 
4.MEC206 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 4.MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  
 Business Economics   Principle of Economics  
ศึกษาวิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ 
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่นอุปสงค์และอุปทาน
ส าหรับตลาดต่างๆ การส ารวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุน การก าหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือ และการ
ตัดสินใจ ในการลงทุน การศึกษากรณีต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ปัจจัยการผลิต โครงสร้างการตลาดแบบต่างๆ การแข่งขัน การค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

5.MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 5.MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)  
 Business Finance   Business Finance 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :    รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  
 MAC 101 การบัญชีชั้นต้น หรือ   MAC 101 การบัญชีชั้นต้น หรือ 
 MAC 121  การบัญชีการเงิน หรือ   MAC 121  การบัญชีการเงิน หรือ 
 MAC124  การบัญชี 1 หรือ      MAC124  การบัญชี 1 หรือ    
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เป้าหมาย และความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน 
หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพี่อ
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนของ
กิจการ การเพิ่มทุน การขยายกิจการ การควบคุมทางการเงิน นโยบาย
การจัดสรรก าไร และเงินปันผล 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจนเป้าหมาย 
และความส าคัญของการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน หลักการเบื้องต้นใน
การจัดหาเงินทุน  ภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพี่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การ
วางแผนการเงินท่ีเกี่ยวกับการเริ่มลงทุนของกิจการ การเพิ่มทุน การขยายกิจการ 
การควบคุมทางการเงิน นโยบายการจัดสรรก าไร และเงินปันผล 
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6.MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)     

  Business Ethics     
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการ
สร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรม
ของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

ไม่ม ี

   6.MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)  
วิชาแกน
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ 
 

 ไม่ม ี   Human Resource Management 
   ทฤษฎี   แนวความคิด   และหลักการในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์  การออกแบบงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรรหา  การ
คัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
บริหารค่าตอบแทน  สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์ 

   7.MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 ไม่ม ี   Principles of Logistics and Supply  

Chain Management  
   

 
ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบ
เศรษฐกิจ การด าเนินงานด๎าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น การ 
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   จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การจัดการวัสดุ 

การคลังสินค้า การการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7.MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 8.MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing   Principles of Marketing  
ความหมาย และความส าคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทาง
การตลาดหน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาดการแบ่งส่วนตลาดและ
ตลาดเป้าหมายการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 

ความหมาย และความส าคัญของการตลาด แนวความคิดปรัชญาทางการตลาด
หน้าที่ทางการตลาด ประเภทของตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่
มีอิทธิพลต่อการตลาดการแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์
ทางการตลาด 

8.MRM101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 9.MRM101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  
  Introduction to Retail Business   Introduction to Retail Business 

ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก 
ประเภทต่างๆ รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีก
ประเภทต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก 

ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก ประเภทต่างๆ 
รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัย
ภายในและภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ และแนวโน้มใน
อนาคตของธุรกิจค้าปลีก 

9.MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 10.MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  
 Retail Business Management   Retail Business Management  
สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมวิวัฒนาการ  ศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  
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รูปแบบต่างๆ ของการด าเนินธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้า
ปลีก การบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารจัดการงานส่วนหน้าร้าน 
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การเลือกท าเลและการจัดรูปแบบร้านค้า การ
ใช้โลจิสติกส์ (Logistics) และเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก และจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการค้าปลีก 

กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน การจัดผัง
ร้าน และการจัดการหน้าร้านค้าปลีก การบรหิารสินค้า การใช้โลจิสติกส์ 
(Logistics) เทคโนโลยีธุรกิจคา้ปลกี ตลอดจนการใช้ช่องทางการสื่อสารธุรกจิ
กับลูกค้า ท้ังออนไลน์ (Online) และการขายหน้ารา้น (Offline) 

 

10.MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(3-0-6) 11.MRM201 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน  3(3-0-6) 
 Merchandising Display and Store Decorations  Merchandising Display and Store Decorations 
หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรม
ดังกล่าว ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 
ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการ
เอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ใน การจัดแสดงสินค้าให้ได้
ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด และแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่ง
ร้านในอนาคต 

หลักในการจัดแสดงสินค้า และการตกแต่งร้าน ผลกระทบจากกิจกรรม
ดังกล่าว ต่อผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 
ทั้งในด้านแสง สี เสียง และภาพ ให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าและการ
เอื้อต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า รวมถึงการใช้พื้นที่ใน การจัดแสดงสินค้าให้ได้
ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดและแนวโน้มของการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน
ในอนาคต 

11.MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6)     
  Service Quality Management   ไม่ม ี

ศึกษามาตรฐานการให้บริการ  ตามแนวทฤษฎีต่างๆ การพัฒนาความ
ต้องการ  ของลูกค้า และศึกษาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า การควบคุม และการตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพต่างๆ 

 

173 



174 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
                                                                                   กลุ่มวิชาบังคับ 
   12.MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 3(3-0-6) เป็นรายวิชาที่ได้

จากข้อเสนอแนะ
ของสถาน
ประกอบการที่ให้
ความร่วมมือ 

                ไม่มี  Digital Retail Business 
  บทบาทความส าคัญของธุรกิจดิจิทัลสู่ผู้บริโภคและสังคม การใช้

เครื่องมือดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อด าเนินการด้านธุรกิจค้าปลีกผ่าน
เครือข่าย การวัดประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือ การตลาดดิจิทัล 
ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาดค้าปลีกดิจิทัล จรรยาบรรณของนักค้า
ปลีกดิจิทัล 

12.MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่าง 3(3-0-6) 14.MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่าง 3(3-0-6)  
 ประเทศ   ประเทศ   
                       International Retail Business Management  International Retail Business Management  
บทบาทและความส าคัญของธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ  ศึกษาว่าควรจะ
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่ เข้าสู่ตลาดใด และโดยวิธีใด โดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส อุปสรรคในการเข้าสู่  แต่ละตลาด การวิเคราะห์ และการด าเนิน
นโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการของธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 
สภาวะแวดล้อมและกลยุทธ์ทางธุรกิ จระหว่างประเทศการศึกษา
เปรียบเทียบ การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 

บทบาทและความส าคัญของธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ   ศึกษาว่า
ควรจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่ เข้าสู่ตลาดใด และโดยวิธีใด โดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรคในการเข้าสู่  แต่ละตลาด การวิเคราะห์ 
และการด าเนินนโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการของธุรกิจค้า
ปลีกระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศการศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศ 
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13.MRM302 การบัญชีเพ่ือการค้าปลีก 3(3-0-6)   
 Retail Business Accounting     
 วิชาบังคับก่อน : MCA126 หลักการบัญชี 

                    และ MFB101 การเงินธุรกิจ                      
   

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจค้าปลีก 
แบบต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดย
ศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญ ชีต้นทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนปริมาณก าไร การวิเคราะห์
ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสดในธุรกิจค้าปลีก                  

 ไม่ม ี  

14.MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 15.MRM307 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)  
 Seminar in Retail Business Management  Seminar in Retail Business Management 
อภิปรายการก าหนดนโยบายของธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ขององค์การ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานขององค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์จาก
บทความทางวิชาการ 

อภิปรายการก าหนดนโยบายของธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
องค์การ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของ
องค์การประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการ
ด าเนินกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์จากบทความทางวิชาการ 
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   15.MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและ

นวัตกรรม 
3(3-0-6)  

ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสม
และทันสมัย 

 ไม่ม ี   Retail Business Entrepreneurship 
and Innovation 

 

 แนวคิดและความส าคัญในการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาและประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การจัดการ การวางแผน การเพิ่มมูลคาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรคการเติบโตทางธุรกิจดวยนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการ
วางแผนกลยุทธ์ และการน าแผนธุรกิจไปสูการปฏิบัติ 
 

   16.MRM310 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจค้า
ปลีก 

3(3-0-6)  
 

 ไม่ม ี   Innovation and Technology for Retail Business 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน แนวคิดการน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถ
น ามาใช้ในธุรกิจค้าปลีก 
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   17.MRM408 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 3(3-0-6) ป รั บ จ า ก

วิชาเอกเลือก
ให้ เป็ น วิ ช า
บังคับเพื่ อให้
เหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลง 

    ธุรกิจค้าปลีก    
    Retail Business Information and  
 ไม่ม ี   Communication Technologies  
 แนวคิดและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการ    

ค้าปลีก เพื่อพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันในการค้าปลีก เน้นการพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารและการปฏิบัติการ โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ 
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ทเพื่อการค้าปลีก แนวความคิดเกี่ยวกับ 
B-to-B, B-to-C, B-to-E การจัดการโซ่อุปทานบนอินเทอร์เน็ท การวิเคราะห์
เวบไซต์และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีทางการค้าปลีก รวมทั้งการท า
การตลาด  ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค้าปลีก 

   18. SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาแกน
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ 
 

    Business Statistics 
ไม่ม ี การส ารวจจากตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์
ทางธรกิจ เลขดัชนีและการตัดสินใจเชิงสถิติทางธุรกิจ 
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15.MRM105 ภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจค้าปลกี 3(3-0-6) 19.VLC205     ภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  

  Chinese for Retail Business   Chinese for Retail Business  
ทักษะในการอ่าน  การเขียน  การเจรจาภาษาจีนเบื้องต้น ด้านการ
จัดการธุรกิจ ค้าปลีกทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อ
เพิ่มทักษะการสื่อสาร 

การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยเน้นค าศัพท์และส านวนพื้นฐานที่ใช้ส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีกโดยใช้สถานการณ์การสื่อสารที่หลากหลายในบริบทของการสื่อสาร
ทางธุรกิจค้าปลีก 

   20.VLE201 การพัฒ นาทั กษะการฟั งและการพู ด
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) ตัดออก 
เรียน 
VLE201 
และVLE205 
แทน 

 ไม่ม ี   English Listening and Speaking Skills Development 
 ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นศึกษาเทคนิคและ

วิธีการฟังและพูดภาษาอังกฤษ โดยฝึกฝนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
ภาพยนต์ รายงานข่าว และเรื่องสั้น 
Practice and develop English listen and speaking skill: understanding 
techniques and strategies for listening and speaking. Students will 
listen to materials from a variety of source such as movies, news 
report, and shot stories. 

   21.VLE202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 

 ไม่ม ี   English Reading Skills Development  
 ภาษา การเช่ือมโยงองค์ประกอบของการอ่าน การใช้บริบทเพ่ือการอ่าน การอ่าน

จับใจความส าคัญ หัวเรื่องและรายละเอียดของเนื้อหา 
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16. 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3(3-0-6)     

ตัดออก 
เรียน 
VLE201 
และVLE205 
แทน 
 

 Business English 1     
A four–skill introductory course providing basic knowledge of 
business concentrating on inter-off communication. 
Introduction of variety of business terminology and 
expressions through related topics which include office 
organization, telephoning, making arrangements and 
appointments, social contacts, business correspondences in 
the office (memos, notes, notices, announcement), letters of 
inquiry, quotations and ordering 

ไม่ม ี

17.1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)     
 Business English 2                         ไม่มี 
Provide a chance to explore business world-wide with 
concentration on domestic and international trade. Emphasis 
on import-export, shopping,banking transactions, hotel 
transactions letters of complaint.and adjustment, meeting 
agendas and minutes, company reports, product 
descriptions, advertisements and business articles 
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18.MRM103 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 22.VLE321 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  

ส่ ง เ ส ริ ม
ทั กษ ะด้ าน
ภาษาให้กับ
นักศึกษา 

 English for Retail Business 
Management 

  English for Retail Business 
Management 

 

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รูปแบบองค์กร และกลยุทธ์
ด้านการตลาด ในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการจัดการ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดการรูปแบบร้านค้าและการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก 

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รูปแบบองค์กร และกลยุทธ์ด้าน
การตลาด ในการด าเนินธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการจดัการ ผลิตภณัฑ์ ราคา การ
จัดการรูปแบบร้านคา้และการส่งเสริมการตลาดในธุรกจิค้าปลีก 

                                                                              กลุ่มวิชาเลือก 
19.AFS446 สุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)     

 
ตัดออก 

 Food Plant Sanitation    
แ น วท า งก า ร ผ ลิ ต อ าห า รต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ วิ ธี ก า รที่ ดี  (Good 
Manufacturing Practice ; GMP) ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล ใน โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมอาหาร สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ตั้ง และอาคาร การผลิต
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต
ให้ถูก  หลักสุขาภิบาล หลักการท าความสะอาด การควบคุมคุณภาพน้ าที่
ใช้ในโรงงาน การจัดการของเสีย   ในโรงงานและสิ่งแวดล้อม การ
บ ารุงรักษา เครื่องจักร สุขอนามัยของบุคลากรในโรงงาน การควบคุมหนู 
แมลงและจุลินทรีย์ การจัดเก็บและการควบคุมการขนส่งตลอดห่วงโซ่
อาหาร 

ไม่ม ี
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20.HLW321 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    3(3-0-6)     

ตัดออก  Intellectual Property Law     
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่ือทางการค้าและเครื่องหมาย
การค้า 

ไม่ม ี
 

   23.MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) เปลี่ยนจาก
วิชาบังคับ
เป็นวิชา
เลือก 

 

    Business Ethics 
ไม่ม ี

 
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการ
สร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรม
ของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

21.MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 24.MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    
 Principle of Logistics and Supply 

Chain Management 
  Principles of Logistics and Supply 

Chain Management  
  

ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น การจัดหาและจัดซื้อ 
การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งการจัดการวัสดุ การคลังสินค้า 
การกระจายสินค้าการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาถึงบทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อองค์กรและระบบ
เศรษฐกิจ การด าเนินงานด๎าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น การ
จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง การจัดการ
วัสดุ การคลังสินค๎า การกระจายสินค้าการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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22. MMK201 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)     

ตัดออก  Product and Pricing Policies     
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และ
วิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจวัตถุประสงค์การก าหนดราคา 
การใช้ราคาเป็นเครื่องมือส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคา 
และการก าหนดราคา 

ไม่ม ี

23. MMK208 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)     
ตัดออก  Direct Marketing                       ไม่มี 

ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ การ
จัดการ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนว
ทางแก้ไข ส าหรับ ตลาดทางตรง 

 

24.3542305* การบริหารงานขาย 3(3-0-6) 23.MRM106 การบริหารงานขายในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  
 Selling Management   Selling Management in Retail Business  
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย การ
จัดรูปแบบและความส าคัญขององค์การฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย  การวางแผนเกี่ยวกับ  

กระบวนการขาย เทคนิคการขาย และการใชศิลปะการขาย การเปิด ปิด
การขาย พฤติกรรมของลูกคาและเทคนิคการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับลูกคา 
การใชจิตวิทยาและ มนุษยสัมพันธเพื่อการเขาถึงลูกคา และการสรางความ 
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การขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดโควต้าและงบประมาณการขาย 
อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย    กลยุทธ์การขาย ภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกค  

25.MRM202 การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) 24.MRM202 การท างานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6)  
  Positive Attitude Teamwork   Positive Attitude Teamwork 

การเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับตนเอง เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
ด้วยตนเอง วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงาน องค์ประกอบส าคัญของ
ทีมงาน การสร้างทีมงานที่ดี  การตั้งเป้าหมายของทีมงาน การวิเคราะห์
ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละช่วงเวลาการวางแผนพัฒนาทีมงาน 
รวมทั้งการจูงใจและการสร้างความมีส่วนร่วมภายในทีมงาน ตลอดจน การฝึก
ปฏิบัติเพื่อการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับตนเอง เทคนิคการเอาชนะ
หลุมพรางด้ วยตนเอง วิธีการสร้างทัศนคติ เชิงบวกให้กับทีมงาน 
องค์ประกอบส าคัญของทีมงาน การสร้างทีมงานที่ดี การตั้งเป้าหมายของ
ทีมงาน การวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละช่วงเวลา  
การวางแผนพัฒนาทีมงาน รวมทั้งการจูงใจและการสร้างความมีส่วนร่วม
ภายในทีมงาน ตลอดจน  การฝึกปฏิบั ติ เพื่ อการสร้างทีมงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

26.MRM203 การบริหารการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 25.MRM203 การบริหารการจัดซ้ือ 3(3-0-6)  
 Purchasing Management   Purchasing Management  
ศึกษาหลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อ การก าหนดและตรวจสอบ
คุณสมบัติ ต้นทุนรวมในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจผลิตหรือซื้อปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด การวางแผนความต้องการพัสดุ การติดตาม การควบคุม 
และการประเมินผล 

ศึกษาหลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อ การก าหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ต้นทุนรวมในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจผลิตหรือ
ซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด การวางแผนความต้องการพัสดุ การ
ติดตาม การควบคุม และการประเมินผล 
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   26.MRM204 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) ปรับจากวิชา

บังคับมาเป็น
วิชาเลือก 

 

 ไม่ม ี   Service Quality Management 
 ศึกษามาตรฐานการให้บริการ ตามแนวทฤษฎีต่างๆ การพัฒนาความ

ต้องการของลูกค้า และศึกษาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า การควบคุม และการตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพต่างๆ 

27.MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า 3(3-0-6) 27.MRM205 เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า  3(3-0-6)  
 Technical Sale and Customer Service  Selling Techniques and Customer Service  
ความส าคัญของการขายและการบริการลูกค้า แนวความคิดทางการตลาด และ
การบริการ ประเภทและลักษณะของการขายและการบริการลูกค้า  ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการกิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขายและ
บริการ คุณสมบัติและจรรยาบรรณ ของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้า
ของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการงานขายและ
งานบริการ 

ความส าคัญของการขายและการบริการลูกค้า แนวความคิดทางการตลาด 
และการบริการ ประเภทและลักษณะของการขายและการบริการลูกค้า  
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการกิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิค
การขายและบริการ คุณสมบัติและจรรยาบรรณ ของพนักงานขาย โอกาส
ความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง
การงานขายและงานบริการ 

 

28. 3541301 การขายส่งและการขายปลีก 3(3-0-6) 28.MRM206 การค้าส่งและการค้าปลีก   3(3-0-6)  
 Wholesaling and Retailing     Wholesaling and Retailing Management  
ความหมายวัตถุประสงค์ ความส าคัญของการขายปลีกและการขายส่งปัจจัย
ประเภทต่างๆ และหลักเกณฑ์ในการขายปลีกและการขายส่ง ท าเล การจัดรูป
องค์กร การด าเนินงาน การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การขายปลีกและการ 

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความส าคัญของสถาบันการค้าปลีกและการค้าส่ง
ที่มีต่อธุรกิจ  เศรษฐกิจ และสังคม  ศึกษาการจัดการองค์กรการค้าปลีก
และการค้าส่ง  ประเภทของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง การจัดหาและการ 
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ขายส่ง การก าหนดราคาขาย และเทคนิคการขาย จัดซื้อผลิตภัณฑ์  การก าหนดราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย การเลือก  
 ท าเลที่ตั้ง การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า การ  

 
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกและค้าส่งใน
อนาคต  

   29.MRM207 การบริหารและการวางแผนในธุรกิจ
อาหาร 

3(3-0-6) เป็นรายวิชา
ที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะ
ของผู ้
ประกอบการ
ที่ท าความ
ร่วมมือกับ
สาขาวิชา 

 

    Management and Planning in Food Business 
ไม่ม ี ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหารและบริการ การจัดอาหาร เครื่องดื่ม 

อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในธุรกิจอาหารและบริการ วิธีการให้บริการ 
การวางแผนการทางธุรกิจอาหารและบริการ การจัดการงบประมาณ การ
ค านวณต้นทุนและผลกาไร การเขียนแผนธุรกิจ การควบคุมคุณภาพอาหารใน
ธุรกิจอาหาร เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การจัดท ารายงาน ฝึก
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในสถานท่ีปฏิบัติจริง 

   30.MRM208 การจัดการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0-6) เป็นรายวิชา
ที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะ
ของผู ้
ประกอบการ
ที่ท าความ 

    Food & Beverage Management 
ไม่ม ี ความรู้และวิวัฒนาการของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แนวคิดในการบริหาร

จัดการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม การออกแบบการจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกิจ
บริการ การจัดงานเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและ 
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เครื่องดื่ม การเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ร่วมมือกับ
สาขาวิชา 

   31.MRM302 การบัญชีเพ่ือการค้าปลีก 3(3-0-6) ปรับจากวิชา
บังคับ เป็น 
วิชาเลือก 

    Retail Business Accounting 
ไม่ม ี                        วิชาบังคับก่อน : MCA126 หลักการบัญชี และ      

                                           MFB101 การเงินธุรกิจ                      
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจค้าปลีก แบบ

ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และ
ข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดง การเปลี่ยนแปลงทาง
การเงิน และงบกระแสเงินสดในธุรกิจค้าปลีก 

29.MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

3(3-0-6) 32.MRM303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

3(3-0-6)  
 

 Quantitative Analysis for Retail 
Business 

  Quantitative Analysis for Retail 
Business 

 

กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อ 

กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภมูิเพื่อการ 
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การตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบมาร์กอฟเกม ทฤษฎีเกม 
แถวรอคอยและการจ าลองเหตุการณ์ 

การตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ  ตัวแบบมาร์กอฟเกม ทฤษฎีเกม แถวรอ
คอยและการจ าลองเหตุการณ์ 

 

30.MRM304 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(3-0-6) 33.MRM304 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(3-0-6)  
  Effective Communication   Effective Communication 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 
ในการสื่อสารและสามารถใช้เทคนคิต่าง ๆ ในการสื่อสารในโอกาสตา่ง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ ในการ
สื่อสารและสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  
31. MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 34.MRM305 การบริหารสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  

  Merchandising Management for 
Retail Business  

  Merchandising Management for 
Retail Business  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ ประเภท ชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใน ร้านค้า
ปลีก การจัดสรรพื้นที่ และการจัดแสดงสินค้า ให้แก่สินค้าแต่และรายการ 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึกถึงความเหมาะสมทั้งในด้านการขายและ
การสร้างก าไร โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกต่างของร้านค้าปลีกประเภท
ต่างๆ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดัการผลิตภณัฑ์ การก าหนดส่วนผสมผลิตภณัฑ์ 
ประเภท ชนิดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใน รา้นค้าปลีก การจัดสรร
พื้นที่ และการจัดแสดงสินค้า ให้แก่สินค้าแต่และรายการ อย่างมปีระสิทธิภาพ
โดยค านึกถึงความเหมาะสมท้ังในด้านการขายและการสร้างก าไร โดย
ปรับเปลีย่นตามความแตกต่างของร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ 
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32.MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้า

ปลีก 
3(3-0-6) 35.MRM306 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้า

ปลีก 
3(3-0-6)  

 
 Retail Business Customer 

Relation Management 
  Retail Business Customer Relations 

Management 
ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อ
องค์กร รูปแบบ การน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
และกลยุทธ์ขององค์กร การออกแบบ การน าสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 
การตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลกระทบภายหลัง การน า
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ แนวโน้มของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการน าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ทและการหา
โอกาสทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 

ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร 
รูปแบบ การน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ
องค์กร  การออกแบบ การน าสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ การตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าผลกระทบภายหลัง การน าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มา
ใช้ แนวโน้มของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการน า
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ทและการหาโอกาสทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี 

33. 3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ 

3(3-0-6) 36.MRM308 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในธุรกิจ ค้าปลีก 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ปรับให้
เหมาะสมกับ
บริบทของ
สาขา 

                      
 

Integrated Marketing Communication 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: MMK102 พฤติกรรม 
                                 บริโภค 

 Integrated Marketing Communication  
in Retail Business 

ความหมายและความส าคัญของการสือ่สารการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ 
การสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การประเมินผล
โปรแกรมการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาการน ากลยุทธ์การสื่อสาร 

ลักษณะและความส าคัญของการสือ่สารกระบวนการสื่อสารทางการตลาดใน
ธุรกิจคาปลีกรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก และ
การใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการไปยังกลุม่ป้าหมาย  
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การตลาดแบบครบวงจรไปใช้และหัวข้อที่จ าเป็นทางสื่อสารการตลาด กล
ยุทธ์การตลาดแบบใหม่ๆ เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบใหม่ๆ พฤติกรรม
ผู้บริโภค เป็นต้น การประยุกต์หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับ
สถาบัน องค์กรและชุมชน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  

34.MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

3(3-0-6)     
 

 Small and Medium Enterprise   ไม่ม ี
ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน 
และปัญหา ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจขนากลาง และขนาดเล็ก การ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน  การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การ
ปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาดและการด าเนิน กลยุทธ์ทางการตลาด ข้อ
ได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนากลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ 
ศึกษาความสัมพันธ์ ของส่วนต่าง ๆ เช่น การตลาดการเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน้มและบทบาท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

35. 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 37.MRM311 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) ปรับเปลีย่น
ช่ือและ
ค าอธิบาย 

 Strategic Management  Strategic Management in Retail Business 
ความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ ลักษณะของกิจการธุรกิจแฟรนไชส์  วิเคราะห์การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจค้าปลีก การจัด โครงสร้างองค์การ 
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โครงสร้าง     แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ การ
ตัดสินใจ ร้านสรรพสินค้า  ร้านสรรพาหาร การค้าปลีก นโยบายการซื้อ 
การรับสินค้า การขาย การก าหนดราคา การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
บริหารพนักงาน การเลือกท าเลที่ตั้งการค้า วิธีการบริหาร การส่งเสริม
การจัดจ าหน่าย 

ของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค  การบริหารระบบอุปทานลูกโซ่ของธุรกิจค้าปลีก รวมถึง
การด าเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

36.MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 38.MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) ปรับเปลีย่น
ช่ือและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สาขาวิชา 

 Research Methods in Business   Research in Retail Business 
ความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยทาง
ธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยเสนอโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุป
ผลงานวิจัยเพื่อสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ 

ความหมาย บทบาท ความส าคัญและประโยชนของการวิจัยส าหรับธุรกิจ       
คาปลีก  จรรณยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานวิจัย โดยการ
เสนอโครงการ ก าหนด วัตถุประสงค ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข
อมูล การวิเคราะหการใชสถิติที่สอดคลองกับการวิจัย สรุปผลการวิจัยน าเสนอ
ผลงานวิจัย น าผลการวิจัยไปใชในธุรกิจคาปลีก 

   39.MRM313 การผสานช่องทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

3(3-0-6)  
 

             ไม่มี  Omni-Channel for Retail 
 ศึกษาวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การเช่ือมโยงช่องทางการสื่อสาร การ

สื่อสารระบบออนไลน์ (Online) การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การ
เช่ือมโยงช่องทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation 
Management) และการใช้กลยุทธ์การเช่ือมโยงในการสื่อสารทางธุรกิจ 
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37.MRM401 การจัดการหน้าร้าน  3(3-0-6) 40.MRM401 การจัดการหน้าร้าน  3(3-0-6)  

  Frontline Management   Frontline Management 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดเป้าหมายในการบริหารร้าน 
การวางแผน ในการท างาน การจัดการตนเองเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ 
การจัดล าดับความส าคัญ  ของงานและการบริหารเวลา รวมทั้งหลักการ
ท างานร่วมกัน 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดเป้าหมายในการบริหารร้าน การ
วางแผน ในการท างาน การจัดการตนเองเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้ การ
จัดล าดับความส าคัญ  ของงานและการบริหารเวลา รวมทั้งหลักการท างาน
ร่วมกัน 

38.MRM402 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 41.MRM402 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) เปลี่ยน 
แปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 Risk Management  Risk Management 
ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี การตลาด 
การเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต ข้อกีดกันทางการค้า 
กฎหมายการเมือง และภัยพิบัติต่างๆ การบริหารความเสี่ยงให้หมดไป
หรือให้ลดเหลือน้อยที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท 

ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต การกีดกันทางการค้า กฎหมาย
การเมือง และภัยพิบัติต่างๆ การบริหารความเสี่ยงให้หมดไปหรือให้ลดเหลือ
น้อยที่สุด ตลอดจน แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ปัจจัยและสภาพแวดล้อม 
การป้องกันและการบริหารความปลอดภัย อาชีวะอนามัย สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
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39.MRM403 การให้ บ ริการและการส ร้างความ

ประทับใจแก่ลูกค้า 
3(3-0-6) 42.MRM403 การให้บริการและการสร้างความประทับใจ

แก่ลูกค้า 
3(3-0-6)  

 
 Impressive Service and Hospitality  

to Customers 
 Providing Services and Impressing  

Customers 
ทัศนคติ ในการให้บริการ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
ภาพลักษณ์ ของผู้ให้บริการ การแต่งกายและการวางตัว การรู้จักลูกค้า
และประเภทของลูกค้า รู้จัก และท าความเข้าใจในความคาดหวังของ
ลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละประเภท วิเคราะห์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา การวิเคราะห์และท าความ
รู้จักกับคู่แข่งตัวจริง ตลอดจนบันทึกการเดินทางและจุดให้บริการลูกค้า 
(Customer Touch Points) 

ทัศนคติในการให้บริการ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ภาพลักษณ์ 
ของผู้ให้บริการ การแต่งกายและการวางตัว การรู้จักลูกค้าและประเภทของ
ลูกค้า รู้จัก และท าความเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละประเภท วิเคราะห์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และการ
บริการของเรา การวิเคราะห์และท าความรู้จักกับคู่แข่งตัวจริง ตลอดจนบันทึก
การเดินทางและจุดให้บริการลูกค้า (Customer Touch Points) 

40.MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารคน 3(3-0-6) 43.MRM404 การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการบริหารคน 3(3-0-6)  
             Recognition of Culture for Human Resource 

Management 
 Recognition of Culture for Human  

Resource Management        
ความพึ งพอใจของพนักงานในการท างาน หลักในการช่ื นชมที่ มี
ประสิทธิภาพ ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากหลักการช่ืนชม การสร้าง
วัฒนธรรมการชื่นชมให้เกิดขึ้นในองค์กร และเครื่องมือส าหรับการชื่นชม 

ความพึงพอใจของพนักงานในการท างาน หลักในการช่ืนชมที่มีประสิทธิภาพ 
ต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้จากหลักการช่ืนชม การสร้างวัฒนธรรมการช่ืนชม
ให้เกิดขึ้นในองค์กร และเครื่องมือส าหรับการชื่นชม 
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41.MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 44.MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6)  

  Brand Creation  Brand Creation 
ความส าคัญของการสร้างแบรนด์กับความส าเร็จของธุรกิจ วิธีการสร้าง 
แบรนด์และกลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์ ตลอดจน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างแบรนด์ในยุคข่าวสารไร้
พรมแดน        

ความส าคัญของการสร้างแบรนด์กับความส าเร็จของธุรกิจ วิธีการสร้างแบรนด์
และกลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์ ตลอดจนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างแบรนด์ในยุคข่าวสารไร้พรมแดน        

42.MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหาร
จัดการงานด้านการบริการ 

3(3-0-6) 45.MRM406 การจัดการกับปัญหาและการบริหาร
จัดการงานด้านการบริการ 

3(2-2-5)  
 

 Problem Solving and Management of 
Service Business 

 Problem Solving and Management of Service 
Business 

การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในงานบริการ การวางแนวทางในการ
แก้ปัญหาการคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เทคนิค
ในการตัดสินใจในงานบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนปฏิบัติการ
เพื่อแก้ปัญหา (Action Plan)  การด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนให้มี
ประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการเวลาตามล าดับความส าคัญ เทคนิค
การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าที่ เกิดในงานบริการ รวมทั้ งการ
ประเมินผลการแก้ปัญหา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ  กรณีศึกษาในการ
จัดการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนและค าต าหนิของลูกค้า 

การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในงานบริการ การวางแนวทางในการแก้ปัญหา
การคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เทคนิคในการตัดสินใจ
ในงานบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 
(Action Plan)  การด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนให้มีประสิทธิภาพ การ
บริหารและจัดการเวลาตามล าดับความส าคัญ เทคนิคการจัดการ กับปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดในงานบริการ รวมทั้งการประเมินผลการแก้ปัญหา ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาในการจัดการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนและค าต าหนิ
ของลูกค้า 
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43.MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้า

อย่างประทับใจ 
3(2-2-5) 46.MRM407 พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้า

อย่างประทับใจ 
3(2-2-5)  

 
 Customer Behavior and Excellent Service  Customer Behavior and Excellent Service 
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อของลูกค้า กระบวนการการตัดสินใจซื้อกระบวนการยอมรับสินค้า
ใหม่ของลูกค้า รวมทั้งเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าและการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย 

พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของลูกค้า กระบวนการการตัดสินใจซื้อกระบวนการยอมรับสินค้าใหม่ของ
ลูกค้า รวมทั้งเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่าง
เหนือความคาดหมาย 

42.MRM408 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือธุรกิจค้าปลีก   
Retail Business Information and 

3(3-0-6) 
 

    
 

 Communication Technologies   
แนวคิดและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ
การค้าปลีก   เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในการค้าปลีก 
เน้นการพัฒนากลยุทธ์ การบริหาร และการปฏิบัติการ โดยการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ทเพื่อ
การค้าปลีก แนวความคิดเกี่ยวกับ B-to-B, B-to-C, B-to-E การจัดการโซ่
อุปทานบนอินเทอร์เน็ท การวิเคราะห์เวบไซต์และจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีทางการค้าปลีก รวมทั้งการท าการตลาด ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
และแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค้าปลีก 

ไม่ม ี
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43.MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 47.MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)  

  Retail Business Case Studies  Retail Business Case Studies 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาและ แนว
ทางแก้ไขปัญหา อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแบบอื่นๆ 
รวมถึงการพิจารณาปัจจัยภายใน และภายนอก มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกโดยอ้างอิงจากกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาและ          
แนวทางแก้ไขปัญหา อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแบบ
อื่นๆ รวมถึงการพิจารณาปัจจัยภายใน และภายนอก มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกโดยอ้างอิงจากกรณีศึกษา 

44.MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ ต้ั ง
ร้านค้า  

3(3-0-6) 48.MRM410 การออกแบบและการเลือกท าเลที่ ต้ัง
ร้านค้า  

3(2-2-5)  

 Store Location and Design  Store Location and Design 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในรวมถึงปัจจัยจากท าเลที่ตั้งร้านค้าที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของท าเลที่ตั้งร้านค้า และการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในรวมถึงปัจจัยจากท าเลที่ตั้งร้านค้าที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ                    การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของท าเลที่ตั้ง
ร้านค้า และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง 

45.MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) 49.MRM411 การส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)  
 Promotion Mix for Retail Business   Promotion Mix for Retail Business   
ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
รวมถึงการจัดส่วนประสมการตลาด กระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบของ
การสื่อสาร วิธีการส่งเสริมการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนด
วัตถุประสงค์ การส่งเสริมการตลาด การก าหนดงบประมาณ การเลือกใช้ 

ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 
รวมถึงการจัดส่วนประสมการตลาด กระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบของ
การสื่อสาร วิธีการส่งเสริมการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนด
วัตถุประสงค์ การส่งเสริมการตลาด การก าหนดงบประมาณ การเลือกใช้ 
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เครื่องมือในการ สื่อสารการตลาดที่ให้ประสิทธิภาพสูง  กฎหมาย  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

เครื่องมือในการ สื่อสารการตลาดที่ให้ประสิทธิภาพสูง กฎหมาย  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก  

46.MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

3(3-0-6) 50.MRM412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

3(3-0-6)  
 

 Retail Business Human Resources 
Management 

 Retail Business Human Resource 
Management 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ขอบข่าย
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 
การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ขอบข่าย
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 
การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ 

47.MRM413 การบริหารต้นทุนร้านค้า 3(3-0-6) 51.MRM413 การบริหารต้นทุนร้านค้า 3(3-0-6)  
  Store Cost Management  Store Cost Management 

ต้ น ทุ น ที่ จ า เป็ น ต่ อ ก ารด า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ าป ลี ก ต่ า งๆ  เช่ น  ค่ าแ ร ง                 
ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนของสินค้า รวมไปถึงการค านวณต้นทุนทั้งหมด และ
การค านวณจุดคุ้มทุน ซึ่งจะจ าเป็น ต่อการด าเนินธุรกิจ 

ต้ น ทุ น ที่ จ า เป็ น ต่ อ ก ารด า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ าป ลี กต่ า งๆ  เช่ น  ค่ าแ ร ง                  
ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนของสินค้า รวมไปถึงการค านวณต้นทุนทั้งหมด 
และการค านวณจุดคุ้มทุน ซึ่งจะจ าเป็น ต่อการด าเนินธุรกิจ 

48.MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 52.MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์   3(2-2-5)  
 Category Management   Category Management   
แนวคิดของการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์  การจัดประเภทหมวดหมู่ แนวคิดของการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์  การจัดประเภทหมวดหมู่  
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ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การ
จัดแบ่ง การจัดซื้อสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อสินค้า  
ประเภทของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลัง  
การจัดสรรพื้นที่  การบริหารพื้นที่  การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้า
ปลีกและผู้ป้อนปัจจัยการผลิต ตัวแบบการตอบสนองลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์          
การประเมินผลการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก 

ผลิตภัณฑ์ การแบ่งส่วนตลาด กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การ
จัดแบ่ง การจัดซื้อสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อสินค้า  
ประเภทของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลัง  
การจัดสรรพื้นที่  การบริหารพื้นที่  การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้า
ปลีกและผู้ป้อนปัจจัยการผลิต ตัวแบบการตอบสนองลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์         
การประเมินผลการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก  

49.MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน 3(3-0-6) 53.MRM415 การสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน 3(3-0-6)  
  Building Trustworthy in Teamwork  Building Confidence in Teamwork 

หลักการเสริมสร้างทัศนคติในการท างานท่ีมีแนวคิดว่าทุกคนมีความตั้งใจที่ดี
และ   พร้อมที่จะน าความสามารถที่โดดเด่นของตนเองมาใช้ในการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ การสร้างความไว้วางใจในทีม การสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับทีม และการสอนงานให้กับทีม (Coaching) รวมทั้งการมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้กับทีม (Empowerment) 

หลักการเสริมสร้างทัศนคติในการท างานที่มีแนวคิดว่าทุกคนมีความตั้งใจที่ดี
และ   พร้อมที่จะน าความสามารถที่โดดเด่นของตนเองมาใช้ในการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ การสร้างความไว้วางใจในทีม การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับทีม และการสอนงานให้กับทีม (Coaching) รวมทั้งการมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้กับทีม (Empowerment) 

50.MMK102 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 54.MRM420 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) ป รั บ ช่ื อ
ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมและ
ทันสมัย 
 

 Consumer Behavior  Consumer Behavior for Retail Business 
แนวความคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ
ประโยชน์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ปัจจัยปัจเจกชน ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกระบวน 

ความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการค้าปลีกรูปแบบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา  
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ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

มนุษยวิทยา เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแผนการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 

   55. SND201 หลักโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจค้า 

   Principles of Human Nutrition 
ไม่ม ี ความส าคัญของวิชาโภชนาการต่อสุขภาพอนามัย อาหารหลัก 5 หมู่ 

หลักการ จัดอาหารสมส่วน หน้าที่และประโยชน์ของสารอาหารแต่ละ
ประเภท การย่อย  การดูดซึมและการ ขับถ่าย ปัญหาโภชนาการและ
วิธีการป้องกันแก้ไข การจัดอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุ 

   56. SHE203 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-2-5)  
   Banqueting and Food Services 

ไม่ม ี รูปแบบของการบริการอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหาร
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ก าหนดรายการและราคาอาหาร การ
วางแผนด าเนินงานจัดเลี้ยงและการให้บริการ การฝึกปฏิบัติ 

   57. SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและ
ควบคุม 

3(2-2-5) ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจ 

 ไม่ม ี   Food Sanitation, Safety and 
Quality Control 

 

   หลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร
อุปกรณ์และสถานท่ีในประกอบอาหารการออกแบบการติดตั้งเครื่องมือ 
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 อุปกรณ์ให้ถูกหลักสุขาภิบาลส าหรับการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและ

การขนส่งอาหาร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบ
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร กฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐานอาหารการฝึกปฏิบัติ 

ค้าปลีกด้านอาหาร 

   58. SHE302 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่
ด า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า
ปลีกด้านอาหาร 

   Food Preservation 
ไม่ม ี ความมุ่งหมายของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ท าให้อาหารเสีย หลักและ

วิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ การเก็บรักษาอาหาร ฝึกปฏิบัติการ
ถนอมอาหารที่มีตามฤดูกาลและท้องถิ่น 

   59. SHE308 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่
ด า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า
ปลีก 

                   ไม่ม ี  Commercial Food Preparation 
 แนวโน้มของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและใน

อนาคต การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานตลาดและการแข่งขัน การ
วางแผนการผลิตและจ าหน่าย เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร
จรรยาบรรณผู้ประกอบการ หลักการประกอบอาหารจ านวนมากและ
สร้างต ารับมาตรฐาน การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย การฝึก
ปฏิบัติ 
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   60. SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่ง

อาหาร 
3(2-2-5)  

 
   Art of Food Design and Decoration 

ไม่ม ี การออกแบบและศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดองค์ประกอบด้านการ
ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้อาหารมีรูปลักษณะ
สวยงามและโดดเด่นส าหรับการ บริการและการแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ 

51.1552118 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการค้าปลีกด้าน
อาหาร 

3(3-0-6) 61.VLE322 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการค้าปลีกด้าน
อาหาร 

3(3-0-6) ก าห น ด ร หั ส
ร า ย วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับ
รหั ส วิช าขอ ง
ศูนย์ภาษา 
 
 

 Business English for Food Retail  Business English for Food Retail 
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจค้าปลีกดา้นอาหาร ท้ังในด้านศพัท์
เฉพาะ และศัพท์เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ในการติดต่อต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

การใช้ทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในลักษณะที่
เช่ือมโยงทั้ง 4 ทักษะ ศึกษาค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้สถานการณ์สื่อสารที่หลากหลายในบริบทของ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

52. 3543103 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)     
 Marketing Strategies   ไม่ม ี   
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้กลยุทธ์ส าหรับส่วน
ตลาด แบบต่างๆ กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ทางการ
แข่งขันทางการตลาดกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจ าหน่าย  
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การส่งเสริมการขาย โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนไดม้องเห็นแนวทางและช้ันเชิงทาง
การตลาดเพื่อน าหลักการไปประยกุต์กับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได้ 

    

53.3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6)     
 

ตัดออก 
 Efficiency Development   
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนา บุคลิกภาพและ 
การส ารวจบุคลิกภาพ การปรับแตง่บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความ
ต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และการแลกเปลีย่นค่านิยม ค่านิยม
ที่สัมพันธ์กับการท างาน วัฒนธรรมในการท างานการตั้งเปา้ประสงคข์องชีวิต
และการท างาน การส ารวจความรูส้ึก ปัญหา อุปสรรค วิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการท างาน การสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 

ไม่ม ี

54.3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)     
 Franchise Business Management      
ความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ ลักษณะของกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ 
โครงสร้าง แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ การตัดสินใจ 
ร้านสรรพสินค้า ร้านสรรพาหาร การค้าปลีก นโยบายการซื้อ การรับสินค้า 
การขาย การก าหนดราคา การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริหารพนักงาน 
การเลือกท าเลที่ตั้งการค้า วิธีการบริหาร การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย 

 ไม่ม ี  ตัดออก 
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55.MRM416 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีก 
1(45) 62.MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่                  
1(45) รายวิชาใหม่ 

 
 Preparation for Co-operative Education  

in Retail Business Management 
 Preparation for Cooperative Education  

in Modern Retail Business Management 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพและ
โอกาสของ การประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ 
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษา โดยได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการท างานจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพและ
โอกาสของ   การประกอบอาชีพสมัยใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือโครงการ
สหกิจศึกษา โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์และผู้ เช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
และ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ 

56.MRM417 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก    6(640) 63.MRM422 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(640) รายวิชาใหม่ 
 Cooperative Education in Retail   สมัยใหม ่   
 Business Management   Cooperative Education in Modern 

Retail Business Management 
  

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ร่วมมือกับโครงงานสหกิจศึกษา
เสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลาโดยน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีก 

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ร่วมมือกับโครงงานสหกจิศกึษา
เสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลาโดยน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม ่
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   64.MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จค้ าปลี ก
สมัยใหม ่

1(45)  
 

   Preparation forProfessional practice in 
Modern Retail Business Management 

 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ และธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ รวมถึง การพัฒนา ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยนักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และมีความพร้อมก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ 

   65.MRM424 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

6(640)  

    Preparation for Professional 
Practice in Modern Retail 
Business Management Project 

  

   การฝึกประสบการณ์โดยปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ เสมือนเป็นพนักงานจริงเต็มเวลาโดยใช้ทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 

 
  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
                                                                 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและหฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจศึกษา 
   มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ 
 
 

57.MRM418 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ
ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

1(45) 66.MRM425 การเตรียมปฏิบั ติการโครงงานวิชาชีพ
ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่

1(45) รายวิชาใหม ่

    Preparation for Professional in 
Retail Business Management 
Project Practices 

  Preparation for Professional 
Practice in Modern Retail Business 
Management Project  

  

เตรียมด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

เตรียมด าเนินโครงงานที่นักศึกษาเป็นผู้ เสนอหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน           เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้หัวข้อที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่
น่าสนใจในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

58.MRM419 ปฏิบั ติการโครงงานวิชาชีพทางการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก          

6(640) 67.MRM426 ปฏิบั ติการโครงงานวิชาชีพทางการ
จัดการ ธุรกิจค้าปลีก 

6(640) รายวิชาใหม ่

 Professional in Retail Business 
Management Project Practices 

  Professional practice in Modern Retail 
Business Management Project  

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นโครงงานพิเศษต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการน าเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น่าสนใจ
โดยความเห็นชอบของคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นโครงงานพิเศษต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยจัดให้มีการน าเสนอและอภิปรายใน
โครงงานที่น่าสนใจ โดยความเห็นชอบของคณาจารย์ในสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 
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ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม ่
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

ค่าความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

1. การเรียนการสอน F จ านวนนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 

F นักศึกษาขาดทักษะด้านความเป็นผู้น า 
F นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

อังกฤษ 
F นักศึกษาขาดทักษะความคิดสร้างสรรค ์

2. การท าวิจั ย /ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

F อาจารย์มีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาก
ขึ้น เช่น งานบริการวิชาการ และบูรณาการท า
ให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัยและท าผลงาน
ทางวิชาการ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 
20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลางระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัย
เสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง  

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดบัความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

1. การเรียนการสอน 
 

จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

นักศึกษาขาดทักษะด้านความเป็น
ผู้น า 

3 3 9 ความเสี่ยงที่
ยอมรบัได้ 

นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสารอังกฤษ 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

นักศึกษาขาดทักษะความคิด
สร้างสรรค ์

3 3 9 ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

2. การท าวิจยั/ผลงาน
ทางวชิาการของอาจารย ์

อาจารย์มีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบั
มอบหมายมากข้ึน เช่น งานบรกิาร
วิชาการ และบูรณาการ ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัยและ
ท าผลงานทางวิชาการ 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร) (1) 

การควบคุม 
ที่ควรจะม ี

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมที่มี 
อยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

หมาย
เหต ุ

1 จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 

จัดท าการประชาสัมพนัธ์หลักสตูร และสถาน
ประกอบการที่ไดล้งนามความรว่มมือ 

  ควบคุม  

นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านภาวะผูน้ า 

ส่งเสริม โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะ
ด้านภาวะผูน้ าให้กับนักศึกษา 

  ควบคุม  

นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านภาษาและการ
สื่อสารอังกฤษ 

1. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบผา่นการวัด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
2. สอดแทรกกิจกรรมที่มีการค านวณให้นักศึกษาไดฝ้ึก
ปฏิบัต ิ

  ควบคุม  

นักศึกษาขาดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค ์

ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที ่พัฒนาแนวคิดที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 

  ควบคุม  

2 การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

จัดท าระบบและกลไกที่จงูใจให้อาจารย์ท าวจิัยและ
ผลงานทางวชิาการเพิ่มมากขึ้น 

  ควบคุม  

หมายเหตุ  ช่อง 3  หมายถึง มี                   หมายถึง มีแตไ่ม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
     ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  ×  ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย     

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัตงิาน โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(7) 

จ านวนนักศึกษาไม่ เป็ น ไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต า ม
โรงเรียน  
มั ธยม ศึ กษ า เค รื อ ข่ าย 
ควบคู่กับระบบโค้ชชิ่งพี่สู่
น้ อ ง  ข อ ง ส า ข า วิ ช า 
เว็บ ไซต์ของคณ ะ  และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

สูง ควบคุม จัดท าหลักสูตรให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ตามกรอบเวลาที่
ก าหนด  

ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ 
หลักสูตรในหลาย 
ช่ อ ง ท า ง  แ ล ะ
ฝึกอบรมรุ่นพี่ 

ม.ค. – พ.ค. 60 

นักศึกษาขาดทักษะด้าภาวะผู้น า ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร ส ร้ า ง
วัฒ นธรรม เพื่ อ งานจิ ต
อาสาร่วมกัน  

สูง ควบคุม การจัดกิจกรรม 
จิ ต อ า ส า ที่ ใ ม่
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมจิตอาสา
ให้หลากหลาย 

หลักสูตรฯ 

นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสารอังกฤษ 

จัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกและส่งเสริม 

สูง ควบคุม - จั ด กิ จ ก ร ร ม /
โค รงก ารพั ฒ น า
ด้าน 

หลักสูตรฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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             ผู้รายงาน อาจารย์ ศรินธร ไชยรัตน์ 

                  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 

 
  

กระบวนการปฏิบัตงิาน โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(4) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(7) 

 ทักษะทางคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ 

   คณิ ตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

 

นั ก ศึ ก ษ าข าด ทั ก ษ ะ ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์ 

ส่ ง เส ริมทั กษ ะการคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีปัญญา
ร่วมกัน 

ยอมรับได ้ ยอมรับได ้ - กิจกรรมเสริม
ทักษะการคิดนอก
กรอบตาม
หลักเกณฑ์ 

หลักสูตรฯ 

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อ า จ า ร ย์ ท า วิ จั ย แ ล ะ
ผลงานทางวิชาการเพิ่ม
มากข้ึน 

สูง ควบคุม - จัดอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

ตุลาคม 2560 
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