
  

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



  

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 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 11 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 44 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 45 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 47 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 47 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 47 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

51 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 56 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 56 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 56 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 56 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 57 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 57 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 57 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 58 
 1. การก ากับมาตรฐาน 58 
 2. บัณฑิต 58 
 3. นักศึกษา 59 
 4. อาจารย์ 60 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 61 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 64 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 68 

ภาคผนวก  69 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 

70 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 94 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที7่37/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับแก้ไข 

 
 
 

105 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ            
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
 

107 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 114 



                                                                                 ค 
 

สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 118 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหลักสูตร
บ ริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  วิท ยาลั ยนวั ตกรรมการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

134 
 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรับปรุง  
 

140 
 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

209 
   
   

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  :    25561531101396   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน   

                                    (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in Aviation  
         Business Management (International Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 
 ชื่อย่อ  :    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Business Administration (Aviation Business  
         Management) 

 ชื่อย่อ  :    B.B.A. (Aviation Business Management) 
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ประเภทหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    5.3  ภาษาที่ใช้  

ภาษาอังกฤษ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

   5.4  การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้ปริญญา 
   5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบ ในการน า เสนอหลั กสู ตรต่อสภามหาวิท ยาลั ย  ในการประชุ ม  ครั้ งที่  4/ 2561 
เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 พนักงานต้อนรับบนอากาศยานของสายการบินทั้งในและต่างประเทศ 
 8.2 พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบินทั้งในและต่างประเทศ 
 8.3 พนักงานท่าอากาศยาน 
 8.4 พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานส ารองที่นั่งและออกบัตร
โดยสารของสายการบิน พนักงานขนส่งทางอากาศ พนักงานบริการลานจอด เป็นต้น 
 8.5 พนักงานในธุรกิจบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 3 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นายปรัชญพัชร   
วันอทุา 
 

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

มหาวิทยาลัยนครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

2554 
 

2551 

2 น.อ.ภัชรชาติ 
ทูรวัฒน์ 
 

อาจารย์ 
 

วท.ม. (การบริหาร
การบิน) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2556 
 

2535 

3 นางสาววัลภา   
จันดาเบ้า 

อาจารย์ วท.ม. (การบริหาร
การบิน) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
 

2535 
 

4 นางสาว 
แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค์ 

อาจารย์ M.A. 
(Management)  
(International 
Program)  
B.Eng. 
(Chemical 
Engineering) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 
 
 
 

2556 

5 นายฉัตรชัย  
กองกุล 

อาจารย์ ปร.ด. (การ
จัดการ) 
บธ.ม. (การ
จัดการ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การ
จัดการธุรกิจ 
การบิน) 

มหาวิทยาลัยสยาม 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

2558 
 

2552 
 
 

2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ได้มีการก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อ       
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 
4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ได้มีการผลักดันเศรษฐกิจในรูปแบบที่ 1 คือ 
First S-Curve เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศแล้ว แต่กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ไม่เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใน รูป แบ บ ที่  2  คื อ  New S-Curve ซึ่ ง เป็ น รู ป แบ บ ของก ารล งทุ น ใน อุ ตส าห กรรม ให ม่                    
ซึ่งการต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมเป็นอุตสาหกรรมใหม่ดังกล่าวจะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากร 
ทั้งนี้ตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน บุคลากร
ในวิชาชีพด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและมากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาที่ขาดแคลน            
หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสู งที่ จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปสู่  Thailand 4.0 ได้อย่ างเพียงพอ             
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาก าลังคนและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิตก าลังคนรองรับ 
New S-Curve ผ่านการจัดการศึกษาโดยใช้สถานจริงจากสถานประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท างานร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของ
สถานประกอบการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : 
WiL) เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ
การท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริ งของการท างานก่อนส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสรรมถนะและศักยภาพที่สูง ตอบสนองต่อการ
ท างานในอุตสาหกรรมใหม่  (New S-Curve) ซึ่ งเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ          
(New Growth Engines) ของประเทศ  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจ
และสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ประสบปัญหาความต่อเนื่อง ในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหาร
จัดการ การให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนา
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คุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับ ดูแลให้สอดคล้อง กับ
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ และ การพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจ
ในต่างประเทศ 
  การด าเนินการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรได้ค านึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมทั้งในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดการในส่วนของการบริการของสายการบิน และ
เอ้ือประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ กับภาคเอกชนและจัดส่ง
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริง โดยจัดท าเป็นกรณีศึกษา การศึกษาดูงานจากสภาพจริง
ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยัง
สามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร่ความรู้ และการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการในธุรกิจการ
บิน จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ที่มีศักยภาพรองรับ

ต่อการแปลงเปลี่ยนต่อสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             
(พ.ศ.2560 – 2579)  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ในการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้อง มีความรู้ ทักษะและความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการด าเนินงานด้านธุรกิจการบิน และการบริการต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือสนับสนุนต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

12.2.1 ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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12.2.2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และ
เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

12.2.3 ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติ
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

12.2.4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

12.2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ผ่านการจัดการศึกษาโดยใช้สถานจริงจากสถาน
ประกอบการ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่ กับการท างานร่วมกับคนอ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work-integrated Learning : WiL) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศซึ่งการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ 
ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างานก่อน
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสรรมถนะและศักยภาพที่สูง ตอบสนอง
ต่อการท างานในอุตสาหกรรมการบิน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
  หลักสูตรการจัดธุรกิจการบิน จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการจัดการ คณะ

มนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาทั้ งนี้ตามความสนใจ 
นอกจากนี้โดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการจัดการการบินตามความต้องการของหลักสูตร  
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 13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว 
การโรงแรมและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตนักบริการมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 

ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี มีความทันสมัยและสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  ความส าคัญ 
  ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือก้าวไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based 
Economy) และเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) โดยก าหนดให้
อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้ว ประเทศไทยยัง
เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศอินเดียและประเทศจีนซึ่งมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจสายการบินและ
จ านวนเครื่องบินสูงที่สุดในโลก  
  อุตสาหกรรมการบินได้ทวีความส าคัญสะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน
ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินในไทยที่มุ่งเพ่ิมขนาดฝูงบิน
และขยายเส้นทางการบิน องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มี
ประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ซึ่งบุคลากรของสายการบินเป็นผู้น าองค์ความรู้และ
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร
นานาชาติ) ได้เน้นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาในธุรกิจ
สายการบิน โดยบัณฑิตสามารถที่จะปฎิบัติงานได้ทั้ งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านกลไกและกระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ทั้งการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning 
: WiL) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ
การท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการท างานก่อนส าเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือ
และการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนโดยใช้การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและ
เพ่ิมจุดเด่นของหลักสูตรผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันต่าง ๆ   

1.3  วัตถุประสงค์  
  1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ    
ในธุรกิจการบินและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 เพ่ือสร้างบุคลากรในธุรกิจสายการบริการให้มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจน           
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร  ก าร
จั ด ก ารธุ รกิ จ ก ารบิ น  ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลั งคนในภาค
ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้ องการความรู้
ทักษะของนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจการบินที่
ผู้ประกอบการต้องการเพ่ือน ามา
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา 
3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 
95 ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
4.. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ความสามารถ 
ในการท างาน โดยเฉลี่ยระดับ 
3.5 จากระดับ 5 

2. พัฒ นาบุ คลากรเพ่ือ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา 

1. อ าจารย ์ให ม ่ต ้อ งผ ่าน ก าร
อบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล 
2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 

1. ห ลั ก ฐ าน ห รื อ เอ ก ส า ร
แสดงผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์
ค ว าม รู้ ให้ ก้ า ว ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง และองค์ความรู้
ใหม่  ๆ ในสาขาการจัดการ
ธุรกิจการบิน และพัฒนาการ
บริการวิชาการและสร้างเสริม
ประสบการณ์การน าความรู้
ด้านการจัดการธุรกิจการบินไป
ใช้ในปฏิบัติงานจริง 

1. สนั บ สนุ น บุ ค ล าก รใน การ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและท างานบริการ
วิชาการแก่องค์การภายนอก 
3. ก าหนดให้ นั กศึกษาท างาน
วิจัย/งานวิชาการที่สามารถน าผล
ที่ได้มาใช้ในการด าเนินงานได้จริง
และเสริมสร้างประสบการณ์การ
น าความรู้ไปใช้การปฏิบัติงานจริง 

1. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม/การเข้าร่วม
การประชุม/สัมมนาวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการบิน 
2 . งานบริการวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
3. งานวิจัยและงานวิชาการที่
นักศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนา
ความรู้ 

4. พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กั บ ก า ร ท า ง า น  ( Work-
integrated Learning : WiL) 
ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั รฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น  (ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ) 

1. ป ระสาน ความ ร่ วม มื อ กั บ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
การบินและองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน    

1. เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  
 2.2.3 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2.2.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 2.3.2 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 2.3.3 ด้านบุคลิกภาพ 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดให้มีการอบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
ก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 2.4.2 ด าเนินการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าเรื่องการใช้
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ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดบทบาทหน้าที่
ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแนะน าดูแลและตักเตือนแก่นักศึกษา 
 2.4.3 ด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ โดยจัดท าการประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษา 
และจัดการอบรมส าหรับนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะแนวเรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะกับการท างานด้านธุรกิจ
การบิน และมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น อบรมบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและ
ประเมินผลทุกภาคการศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 25563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าลงทะเบียน 2,445,000 4,845,000 7,245,000 9,645,000 9,645,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร  
   2.2 งบด าเนินการ  
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
820,920 
60,000 

 
460,000 

 
50,000 

 
861,966 
80,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
905,064 
100,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
950,317 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
997,832 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

รวมรายรับ 3,835,920 6,346,966 8,810,064 11,275,317 11,322,832 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 25,359.76 บาท/คน/ปี 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,317 997,832 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

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

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

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

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

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

3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

 
30,000 
15,000 

รวมรายจ่าย 1,707,920 2,018,966 2,182,064 2,347,317 2,394,832 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 25,359.76 บาท/คน/ป ี

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 
(ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน 6 ไม่นับหน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 13 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 91 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 9 ไม่นับหน่วยกิต 
 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Personality Development for Hospitality Industry  
ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Innovative Management   
ICM104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 English for Business Communication  

 
 
 

2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM107 กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Law and Regulations  
IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Attitude, Aptitude and Psychology in Aviation Business  
IAM116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Introduction to Aviation Business Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Organizational Theory and Behavior for Aviation Business  
IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Marketing for Aviation Business  
IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค 3(2-2-5) 
 TOEIC Preparation  
IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Air Traffic Service Management  
IAM319 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 
 In-flight Service Management  
IAM320 การจัดการการบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 
 Ground Service Management  
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ 3(2-2-5) 
 Catering Service Management   
IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Air Cargo Service Management  
IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน 3(2-2-5) 
 Airport Operations and Management  
IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Economics and Budget Control for Aviation Business  
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Aviation Business  
IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน  3(2-2-5) 
 Research for Aviation Business  
IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Case Study of Irregularity Problems in Aviation Business  
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovative Entrepreneurship  
VLE251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 English for Aviation 1  
VLE252 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 English for Aviation 2  
VLE253 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 English for Aviation 3  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLA111 ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 1  
VLA112 ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 2  
VLA211 ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 3  
VLC111 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 1  
VLC112 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 2  
VLC211 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 3  
VLJ111 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 1  
VLJ112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 2  
VLJ211 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 3  
VLK111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 1  
VLK112 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 2  
VLK211 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 3  
VLT111 ภาษาไทยเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 1  
VLT112 ภาษาไทยเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 2  
VLT211 ภาษาไทยเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 3  
   
 
 
 
 

  

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
         1) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
โดยห้ามนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในรายวิชาในกลุ่มภาษาที่ตนเองถือสัญชาติ 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

                     2) ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไป โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชา
หนึ่ง หรือทั้งสองกลุ่มวิชา รวมกัน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
                           2.1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ (Business Management) 
  2.2) กลุม่วิชาการบิน (Aviation) 
 กลุ่มวิชาการการจัดการธุรกิจ (Business Management)  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงานธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Usage of Computer Programs in Aviation Business Office   
IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Risk Management for Aviation Business  
IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Finance for Aviation Business  
IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Aviation Business  
IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Labor Relationship Management for Aviation Business  
IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Airline Business  
IAM429 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Commercial Revenue Development for Aviation Business  
IAM430 การจัดการทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Aviation Business  
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
   
 กลุ่มวิชาการบิน (Aviation)  
IAM201 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Safety and Security  
IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
 Weight Balance  
IAM309 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 
 Airline Management  
IAM325 เวชศาสตร์การบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Medicine  
IAM326 การจัดการการบริการลานจอด 3(2-2-5) 
 Ramp Service Management  
IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
 Logistics and Supply Chain Management for Aviation Business  
IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
 Air Ticket Operations and Management  
IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ด้านการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Geography and Terminology  

 
2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  13 หน่วยกิต 

2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1(45) 
 Preparation for Co-operative Education in Aviation 

Business Management 
 

IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1 6(640) 
 Co-operative Education in Aviation Business Management 1  
IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 6(640) 
 Co-operative Education in Aviation Business Management 2  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 1 บ่งบอกถึงชื่อคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงชื่อสาชาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของสาขาวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 

IAM หมู่วิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
ICM หมู่วิชาพ้ืนฐานนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
MGM หมู่วิชาการจัดการทั่วไป 
VGE หมู่วิชาศึกษาท่ัวไป 
VLA หมู่วิชาภาษาอารบิก 
VLC หมู่วิชาภาษาจีน 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
VLJ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
VLK หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
VLT หมู่วิชาภาษาไทย 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ

สื่อสาร 
3(2-2-5) 

 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 

VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ VLE251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการ

ในธุรกิจการบิน 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเสริมพ้ืนฐาน) 

ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรม
บริการ 

ไม่นับหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน 2(1-2-3) 
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
VGE108 

 
ความเป็ นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิต ใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

4(2-4-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ VLE252 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) IAM116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจ
การบิน 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ VLC111 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 1 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)    
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเสริมพ้ืนฐาน) 

ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
จัดการ 

ไม่นับหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

VLE253 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

VLC112 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 2 3(2-2-5) 
IAM331 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ด้านการบิน 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(2-2-5) 
IAM107 กฏหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 3(3-0-6) 
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ 3(2-2-5) 

 IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณ

ส าหรับธุรกิจการบิน 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

VLC211 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 3 3(2-2-5) 
IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจ

การบิน 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเสริมพ้ืนฐาน) 

ICM104 ภาษาอังกฤษเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

ไม่นับหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงานธุรกิจ
การบิน 

3(2-2-5) 

IAM430 การจัดการทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) IAM319 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 

 IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค 3(2-2-5) 

 IAM320 การจัดการการบริการภาคพ้ืน  3(2-2-5) 
 IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร  3(2-2-5) 
(วิชาเลือก)    
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

IAM421 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน 

1(45) 
 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6  
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 6(640) 
(วิชาปฏิบัติการฯ)    

รวมหน่วยกิต 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM107 กฏหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Law and Regulations  
            ศึกษากฏหมายข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน เพ่ือท าความเข้าใจในพ้ืนฐานของกฎหมาย
ตลอดจนการบังคับใช้และการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐบาล 
                 The study of aviation law and regulations for understanding the basic law 
and thier usage and the work of government organization regulators. 
   
IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Attitude, Aptitude and Psychology in Aviation Business  
        ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่น ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรม
ของบุคคล หลักและเทคนิคการให้บริการ การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทัศนคติและความถนัดให้
พร้อมต่อการท างานธุรกิจการบิน 
         The study of concepts and fundamental theories of psychology used in 
hospitality industry; principles of human relationship; behavior of communication 
affecting attitudes, values and behavior of individuals; principles and techniques of 
the hospitality industry; management and development of hospitality industry; 
personality and ethics of personnel related to hospitality industry including methods 
of improving and developing readiness for working in aviation business 

   
IAM116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Introduction to Aviation Business Management  
        ศึกษาความรู้เบื้องต้นและประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน ลักษณะที่ส าคัญและ
องค์ประกอบในธุรกิจการบิน หลักการบิน ปัจจัยต่าง  สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
บิน โดยรวมถึงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน  
                  The study of basic knowledge and history of aviation business, characteristics and 
components, principles of flight, aviation environments, and units associated with 
aviation business. 
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 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Organizational Theory and Behavior for Aviation Business  
              ศึกษาถึงการวางแผน โครงสร้างการจัดองค์การ การจัดการนวัตกรรม ปัจจัยแวดล้อม 
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการ การควบคุมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาทฤษฎี
และพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน กระบวนการรับรู้ การเรียนรู้แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม 
ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีมและรวมถึงวัฒนธรรมองค์การการบิน 
            The study of planning, organizational structure, innovative management, 
environmental factors, ideas, concepts and theories of management, supervision and social 
responsibility. The study of organizational behavior in aviation business, perception process, 
motivation, group behavior, leadership, communication, teamwork and culture of aviation 
organizations. 
   
IAM201 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Safety and Security  
            ศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ สถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัติเหตุ การขนส่ง
สินค้าอันตราย การรายงานอุบัติเหตุเกิดจากการบิน การฝึกด้านความความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
        The study of accident prevention in case of emergency, accident investigation, 
dangerous goods transportation, aviation accident reports, safety training and emergency 
evacuation of passengers. 
   
IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก 3(3-0-6) 
 Weight Balance  
             ศึกษาถึงลักษณะการบรรจุผู้โดยสาร สินค้า น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ าหนักอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและความปลอดภัยในขณะท าการบิน และเหมาะสมกับสมรรถนะของอากาศยานแต่ละแบบนั้น  ๆ
            The study of passenger capacity, cargo, fuel and other containers to balance 
weight and ensure safety during flights to suit the optimum of each aircraft. 
   
IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Marketing for Aviation Business  
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวคิดการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบการตลาดของธุรกิจการบิน 
                 The study of the meaning and significance of marketing, marketing concepts, 
customer behavior, understanding of marketing components, marketing categories 
and marketing systems in aviation business. 
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IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค 3(2-2-5) 
 TOEIC Preparation  
                  มุ่งฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการสอบโทอิคโดยสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาในการ
ท าข้อสอบ 
                  This course aims to equip students with skills in doing the Test of English for 
International Communication (TOEIC); thestudents will become familiar with the test. 
   
IAM309 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 
 Airline Management  
        ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในด้ านต่าง ๆ รูปแบบ ลักษณะ การจัดการด าเนินงาน 
กระบวนการในการด าเนินงาน แนวโน้มในการพัฒนารูปแบบของการจัดการสายการบิน 
         The study of environmental factors, models, characteristics, management, 
procedures and trends in airline management development. 
   
IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Air Traffic Service Management  
                  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของการจัดการการจราจรทางอากาศด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางการบิน รวมทั้งเทคนิคของการปฏิบัติการบิน 
                  The study of fundamental knowledge of air traffic control in terms of 
safety and security including complex techniques of flight operations. 
   
IAM319 การจัดการการบริการบนเครือ่งบิน 3(2-2-5) 
 In-flight Service Management  
             ศึกษาถึงหลักและวิธีการบริการบนเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจสูงสุด เน้นถึงบรรยากาศและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในด้าน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และด้านก ากับดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดจนหน้าที่อ่ืน ๆ 
บนเที่ยวบิน การตระเตรียมงานตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น ระหว่างเที่ยวบินและหลังเครื่องลง มีการศึกษาดู
งานภาคปฏิบัติในเที่ยวบินอีกด้วย 
                     The study of in-flight principles and procedures to enhance highest passengers 
convenience and satisfaction, emphasizing service atmosphere and procedures of cabin crews both 
in the field of service of food and  beverages, and passenger safety in other in-flight responsibilities; 
preparation of pre-flight, in-flight and post-flight service and study trip of in-flight operation. 
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IAM320 การจัดการการบริการภาคพืน้ 3(2-2-5) 
 Ground Service Management  

       ศึกษาขั้นตอนและการปฏิบัติการภาคพ้ืนดินของสายการบินและท่าอากาศยานโดยเน้น
ในส่วนงานบริการผู้โดยสารและสินค้า การออกบัตรโดยสาร การเช็คอิน การน าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 
ประเภทของสินค้าอันตราย การจัดการสัมภาระของผู้โดยสาร การจัดเตรียมเอกสาร การประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่จะสามารถปล่อยเที่ยวบิน 
                 The study of airline and airport ground processes and operations focusing on 
passenger services and goods, ticketing, check-in service, passenger boarding, dangerous 
goods categories, passenger baggage, documentation and co-ordination with other sections 
for dispatching aircraft. 
   
IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ 3(2-2-5) 
 Catering Service Management  

       ศึกษาการให้บริการด้านโภชนาการสายการบินโดยเน้นหลักของกฎและข้อบังคับของ
การควบคุมความสะอาด และขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารครัวร้อนและครัวเย็นตามมาตรฐาน
นานาชาติในการน าขึ้นบริการและเที่ยวบิน 
                     The study of basic principles of catering services for aviation business, emphasizing 
rules and regulations of hygiene food control, steps of food and beverage preparation according 
to international aviation standards for onboard catering. 
   
IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Air Cargo Service Management  
                  ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นของข้อบังคับของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศและพัสดุภัณฑ์ สินค้าอันตราย ศึกษาความหมาย ความส าคัญ 
บทบาทการจัดการและการด าเนินงานการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบเอกสาร รูปแบบของธุรกิจการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานและการพัฒนารูปแบบธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 
                 The study of basic principles of air cargo services, transport regulations, organizations 
related to air cargo and packages, dangerous goods; the study of meaning, importance, 
management rules and air cargo management, documentation, models of air cargo business, 
problem analysis dealing with operation and cargo service development. 
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IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน 3(2-2-5) 
 Airport Operations and Management  
                  ศึกษาภาพรวมของการปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน สารสนเทศ กลยุทธ์
การตลาด การออกแบบสนามบิน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สนามบิน การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับสนามบิน 
                  The study of overview of airport operations and management, information 
and communication technology, airport marketing management, designing airport terminals, 
customer service quality management, managing environmental factors,  airport safety 
and security and airport case studies. 
   
IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงานธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Usage of Computer Programs in Aviation Business Office   
            ศึกษาการท างาน องค์ประกอบ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงานธุรกิจการบิน 
       The study of operations, components and basic solutions related to  computers 
including training in usage of computer programs in aviation business office. 
   
IAM325 เวชศาสตร์การบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Medicine  
            ศึกษาถึงเวชศาสตร์การบิน ผลกระทบที่มีต่อร่างกายจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ   
ผู้ปฏิบัติการในอากาศ 
       The study of aviation medicine for aviation business affecting aviation workers’ health. 
   
IAM326 การจัดการการบริการลานจอด 3(2-2-5) 
 Ramp Service Management  
            ศึกษาถึงหลักปฏิบัติเบื้องต้นขององค์ประกอบในการให้บริการลานจอดเครื่องบิน การ
ลากเครื่องบินโดยเน้นกฎให้บริการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการบิน การจัดเตรียม
เอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบริการเครื่องบินในแต่ละเท่ียวบิน 
            The study of basic ramp service operation, aircraft towing and parking 
emphasizing safety and security regulations, as well as documentation of co-ordination 
with other sections for service of each flight. 
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IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management for Aviation Business  
            ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติการโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจการบิน ธุรกิจการ
ให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจการบิน การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ
เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทานและกรณีศึกษา 
       The study of the impacts of logistics operations on aviation business,  
logistics of service providers, international logistics, logistics costs analysis for aviation 
business decision making, measuring logistics performance, organizing for effective 
logistics, supply chain management and case studies. 
   
IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
 Air Ticketing Operations and Management  
            ศึกษาการจัดการการจองบัตรโดยสารและการส ารองที่นั่ง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานจองบัตรโดยสารและการส ารองที่นั่งในธุรกิจการบิน 
                 The study of reservation and ticketing management including simulation 
for practice in hypothetical reservation and ticketing aviation situations. 
 
IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ด้านการบิน 3(3-0-6) 
 Aviation Geography and Terminology  
         ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสภาพสังคมที่มีผล
ต่อการธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพสังคม เส้นทางและอุปสรรคในการบิน 
การอ่านแผนที ่รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับความหมายและการใช้ค าศัพท์ด้านการบิน 
         The study of physical geography, weather conditions and social conditions 
affecting aviation business, relation between geography and social conditions, routes and 
problems in aviation, map reading including meaning and usage of aviation terminology. 
   
IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Economics and Budget Control for Aviation Business  
        ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ลักษณะตลาด อุปสงค์ อุปทาน สถาบันการเงิน การผลิต การค้า การ
ลงทุนและวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางในการแก้ปัญหาในการบิน รวมทั้งการพัฒนาและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนควบคุม การตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและ
การต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี
และข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง  ๆการจัดท างบประมาณ งบการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด 
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            The study of economic situations, characteristics of markets, demand and 
supply, financial institutions, production processes, trading investments, analysis of 
economic problems and methods of problem solving in aviation business.  Including 
the study of development and analysis of accounting data to be implemented; 
planning, decision making through the study of  total costs and variable costs; the 
analysis of the relationship between costs, profits, taxes and limitations of other data 
including budget preparation, balance sheet and cash flow. 
   
IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Aviation Business  
                  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ องค์ประกอบของการ 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมาย โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน ก าหนดกลยุทธ์ น า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลและติดตาม 
                  The analysis of external and internal businesses, components of strategic 
planning, goal setting, environmental structure of competition, strategic planning and 
its practice including  implementation, evaluation and monitoring. 
 
IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Research for Aviation Business  
            ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือค้นคว้าวิจัยในหัวข้อความส าคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
ประโยชน์ ข้อจ ากัดและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
                 The study of research methodology searching for significant issues 
relevant to aviation business, including benefits, limitations and ethics of researchers. 
   
IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 
 Case Study of Irregularity Problem in Aviation Business  

       ศึกษาและวิเคราะห์กรณีปัญหาในธุรกิจการบินและปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการ
บิน โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆซึ่งท าให้ประสบความส าเร็จและล้มเหลวในการด าเนินงานทางด้านการ
บินเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
                  The study and analysis of problems in aviation business and other problems 
concerning aviation business by studying aviation achievement and failure business factors 
to enable students to be able to apply their knowledge in problem solving. 
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IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน         1(45) 
 Preparation for Co-operative Education in Aviation 

Business Management 
 

         จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
         The preparation of activities for job-training in co-operative companies in 
aviation business to enhance learners to perceive job characteristics and opportunities 
in working in aviation business; the development of learners in terms of knowledge, 
skills, attitude, motivation and suitable characteristics for working in aviation industry. 
   
IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1 6(640) 
 Co-operative Education in Aviation Business Management 1  
         เน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการในธุรกิจการบิน ในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบเสมือนเป็นพนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
                   Work practice in aviation business involving real situations as employees of 
organizations through classroom study and work in the workplace; learning organizational 
processes,  problems in the workplace by project-based learning. 
   
IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2  6(640) 
 Co-operative Education in Aviation Business Management 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  1 
 Pre-requisite : IAM422 Co-operative Education in Aviation Business 

Management 1 
        เน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการในธุรกิจการบิน ในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบเสมือนเป็นพนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน 
                  Work practice in aviation business involving real situations as employees of 
organizations through classroom study and work in the workplace; learning organizational 
processes,  problems in the workplace by research-based learning. 
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IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Risk Management for Aviation Business  
            การจัดการความรู้แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบ มีอิทธิพล ทั้งทางตรงและทางอ้อม การอ่านตารางความเสี่ยง การประยุกต์การแก้ปัญหา 
ในการลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
         The study of the concept of risk management, analysis of external factors 
having direct and indirec impacts, understanding risk matrix and application of 
problem solving method for risk reduction and risk avoidance respectively. 
   
IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Finance for Aviation Business  
            ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจนเป้าหมาย
และความส าคัญของการเงินธุรกิจโดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน
ธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินของธุรกิจการวางแผนการเงินที่เริ่มลงทุนกิจการ การ
ขยายกิจการ การเพ่ิมทุนนโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปันผล 
       The study of limitations, characteristics, roles and duties of business 
finance sector including objectives and significance of business finance as well as 
basic principles of managing sources of funds for investment and expansion; the study 
of profit and loss polices as well as dividend payments. 
   
IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management for Aviation Business  
            ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน ระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน 
        The study of customer relationship management for aviation business, 
application of management information systems for handling customers, case studies 
related to customer relationship management in aviation business. 
   
IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Labor Relationship Management for Aviation Business  
         ศึกษาระบบตลาดแรงงาน สหภาพแรงงาน อัตราค่าจ้าง พยากรณ์แนวโน้ม ค่าครองชีพ
แรงงาน การเจรจาต่อรองแรงงานและการจัดการแรงงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
        The study of labor market systems, labor unions, wages, trends of labor 
living expenses, labor collective bargaining and labor relationship management. 
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IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Aviation Business  
            ศึกษาถึงหลักการและโครงสร้างธุรกิจระหว่างประเทศทางการบิน ปัจจัยแวดล้อมทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การด าเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศและระบบการเงินของโลก 
         The study of principles and structures of international airline business, 
environmental factors in international trading and investing, the management of 
international business and  world financial system. 
   
IAM429 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Commercial Revenue Development for Aviation Business  
            ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและวิวัฒนาการของการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนารายได้ 
และวิเคราะห์กรณีศึกษาถึงการพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ของธุรกิจการบิน 
        The study of principles, concepts and aviation revenue development of 
aviation strategy and analysis of case studies in generating revenues in aviation business. 
   
IAM430 การจัดการทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Aviation Business  
            ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรในธุรกิจการบิน 
        The study of human resource management and human resource planning, 
job analysis, recruitment and personnel selection, teamwork as well as efficient evaluation 
of staff performance in aviation business. 
   
ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Personality Development for Hospitality Industry         (ไม่นับหน่วยกิต) 
                  บทบาทและความส าคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ 
รวมทั้งหลักการพัฒนาบุคลิกภาพต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคมและการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ 
                  The roles and the significance of personality affecting personel in hospitality 
including the principle for developing different aspects of personality; communication, 
clothing , social manners, and human relations. 
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ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Innovative Management             (ไม่นับหน่วยกิต) 
                 แน วคิ ด  ท ฤษ ฎี  รู ป แบ บ  กระบ วน การ ความห มายและองค์ ป ระกอบ ของ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการในองค์การ  ความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ การน าเสนอความคิดใหม่ในการเป็นผู้น าในการก าหนดนวัตกรรมใน
องค์เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยี 
                  Concepts, theories, patterns, processes, meanings and components of creative 
thinking and innovative management. The importance and relationship between creative 
thinking and innovative management. Presenting  new ideas to be the leaders of 
innovation in organizations for the development and problem solving of environmental, 
economic, social-political, and technological issues. 
   
ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovative Entrepreneurship  
                    แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและองค์ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ศึกษาถึงการน านวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ การแสวงหาความร่วมมือและการระดม
เงนิทุนเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม การตลาดส าหรับนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม  
                  Concepts, theories, patterns, processes, meaning and  components of 
entrepreneurship driven by innovation. Study how to bring innovation to commercial 
markets, search for partnerships and raise funds for developing innovations including  
markets and publishing for innovations. 
   
ICM104 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 English for Innovative Business Communication 
        แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและองค์ประกอบเกีย่วกับภาษาอังกฤษใน
การโต้ตอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนการสนทนาในบริบททางนวัตกรรม
ทางธุรกิจและบริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
        Concepts, theories, patterns, processes, meaning and  components of 
English in formal and informal respondes focusing on communication in innovative 
business context and cultural communicational context. 
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MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
            ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลซึ่งธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการสร้างจริยธรรม
ในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 
        The study of the origin of ethical concepts and reasons for creating organizational 
ethics, emphasizing management ethics and employees’ ethics by using case studies. 
   
VLA111 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 1  
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นในกรณีจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอารบิกในการท างานด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
                 The study of fundamental Arabic listening, speaking, reading and writing   
skills necessary for use in aviation business management, emphasizing simple daily life 
conversations. 
 
VLA112 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน : VLA111 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite : VLA111 Arabic for Aviation 1  
        ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาอารบิก ที่ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
            A continuation of Arabic for Aviation 1; emphasizing listening, speaking, reading and 
writing skills; lessons concerning in depth understanding of Arabic idioms in aviation business. 
 
VLA211 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 Arabic for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLA112 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite : VLA112 Arabic for Aviation 2  
            ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 
                 A continuation of Arabic for Aviation 2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in simulating for practice in hypothetical aviation situations. 
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VLC111 ภาษาจีนเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 1  
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นในกรณีจ าเป็นต้องใช้
ภาษาจีนในการท างานด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
                  The study of fundamental Chinese listening, speaking, reading and writing   
skills necessary for use in aviation business management, emphasizing simple daily life 
conversations. 
   
VLC112 ภาษาจีนเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLC111 ภาษาจีนเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite : VLC111 Chinese for Aviation 1  
        ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาจีน ที่ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางข้ึน 
             A continuation of Chinese for Aviation 1; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of Chinese 
idioms in aviation business. 
   
VLC211 ภาษาจีนเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : IAM224 ภาษาจีนเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite : IAM224 Chinese for Aviation 2  
            ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 
                 A continuation of Chinese for Aviation 2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in simulating for practice in hypothetical aviation situations. 
   
VLE251 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 English for Aviation 1  
                  ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้านการบินและภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารโดยเน้นทักษะ
ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน 
                  The study of aviation technical terms and fundamental English for 
communication emphasizing listening and speaking skills necessary for aviation business. 
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 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLE252 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 English for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLE251 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite: VLE251 English for Aviation 1  
                  ศึกษาและฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินในขอบข่ายอันกว้างขวางขึ้นโดยเน้นศัพท์และส านวนที่ใช้การสื่อสารส าหรับ
การขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน 
 
                 The study and practice of listening, speaking, reading and writing skills 
concerning aviation business in a wider space, emphasizing aviation communication 
terminology and idiom used in air logistics and airports. 
   
VLE253 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 English for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLE252 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite: VLE252 English for Aviation 2  
                  ศึกษาและฝึกทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เน้นภาคปฏิบัติในการศึกษา
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งยามปรกติ หรือยามฉุกเฉินการประชุม การส่งข่าวสารทางธุรกิจการบิน  ระดับ
ทีสู่งกว่ามาตรฐานทั่วไป 
                   The study and practice of communication skills in English emphasizing  
practical skills in both normal and emergency situations, in meetings and communicating 
standard aviation business information in advanced business. 
   
VLJ111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 1  
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นในกรณีจ าเป็นต้องใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการท างานด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
                  The study of fundamental Japanese listening, speaking, reading and 
writing   skills necessary for use in aviation business management, emphasizing simple 
daily life conversations. 
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 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLJ112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLJ111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite : VLJ111 Japanese for Aviation 1  
        ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
            A continuation of Japanese for Aviation 1; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of Japanese 
idioms in aviation business. 
   
VLJ211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 Japanese for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLJ112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite : VLJ112 Japanese for Aviation 2  
            ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 
                 A continuation of Japanese for Aviation 2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in simulating for practice in hypothetical aviation situations. 
   
VLK111 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 1  
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นในกรณีจ า เป็นต้องใช้
ภาษาเกาหลีในการท างานด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
                  The study of fundamental Korean listening, speaking, reading and writing   
skills necessary for use in aviation business management, emphasizing simple daily life 
conversations. 
   
VLK112 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLK111 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite : VLK111 Korean for Aviation 1  
        ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาจีน ที่ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
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 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
            A continuation of Korean for Aviation 1; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of Korean idioms 
in aviation business. 
   
VLK211 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 Korean for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLK112 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite : VLK112 Korean for Aviation 2  
            ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 
                  A continuation of Korean for Aviation 2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in simulating for practice in hypothetical aviation situations. 
   
VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 1  
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นในกรณีจ าเป็นต้องใช้
ภาษาไทยในการท างานด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
                  The study of fundamental Thai listening, speaking, reading and writing   
skills necessary for use in aviation business management, emphasizing simple daily life 
conversations. 
   
VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 2  
 รายวิชาบังคับก่อน  : VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1  
 Pre-requisite : VLT111 Thai for Aviation 1  
        ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพ่ือการบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวนภาษาไทย ที่ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางข้ึน 
             A continuation of Thai for Aviation 1; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills; lessons concerning in depth understanding of Thai idioms in 
aviation business. 
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 รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
VLT211 ภาษาไทยเพื่อการบิน 3 3(2-2-5) 
 Thai for Aviation 3  
 รายวิชาบังคับก่อน  : IAM222 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2  
 Pre-requisite : IAM222 Thai for Aviation 2  
            ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพ่ือการบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพ่ือการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน 
                 A continuation of Thai for Aviation 2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in simulating for practice in hypothetical aviation situations. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)์ 

2561 2562 2563 2564 
1 นาย 

ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
 

อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการการบิน) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเอเชีย
อาคเนย ์

2554 
 

2551 

12 12 12 12 

2 น.อ.ภัชรชาติ 
ทูรวัฒน ์
 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหารการบิน) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
จันทรเกษม 

2556 
2535 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
วัลภา    
จันดาเบ้า 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหารการบิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2535 

12 12 12 12 

4 นางสาว
แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค ์

อาจารย ์ M.A. (Management) 
(International Program)  
B.Eng. (Chemical 
Engineering) 

สถาบันบัณฑิต           
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
 

2556 

12 12 12 12 

5 นายฉัตรชัย  
กองกุล 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจ
การบิน) 

มหาวิทยาลยัสยาม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั          
สวนดุสติ 

2558 
2552 

 
2550 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศกึษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
1 นาย 

ปรัชญพัชร   
วันอุทา 
 

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

 เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยันครพนม  
วิทยาเขตกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัเอเชีย
อาคเนย ์

12 12 12 12 

2 น.อ.ภัชรชาติ 
ทูรวฒัน์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหารการ
บิน),  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
วัลภา    
จันดาเบ้า 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหารการ
บิน) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

12 12 12 12 

4 นางสาว 
แพรวพรรณ 
สุวรรณพงค ์

อาจารย ์ M.A. 
(Management) 
(International 
Program)  
B.Eng. (Chemical 
Engineering) 

สถาบันบัณฑิต             
พัฒนบริหารศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12 12 12 12 

5 นาย           
ฉัตรชัย  
กองกุล 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การจัดการ
ธุรกิจการบิน) 

มหาวิทยาลยัสยาม 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั           
สวนดุสติ 

12 12 12 12 

6 นางสาว     
มนตรสั   
มณีศร 

อาจารย ์ M.Sc. 
(Business 
Administration) 
บธ.บ. (การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

Mid Sweden University, 
Östersund, Sweden 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 

7 นาย  
วรพจน์       
ศิริชาลีชัย 
 
 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 



                                                                                 42 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
8 นางสาว 

ลลิดา  
แก้วฉาย 

 

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

Brunel University, 
London, UK. 
 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 

9 นายหวัง  
เทียนซง 

 

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

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

12 12 12 12 

10 นายอมรรักษ์  
สวนชูผล 
 

อาจารย ์ กศ.ด. (การศึกษา
ผู้ใหญ)่ 
ศศ.ม. (พัฒนา
สังคมศาสตร)์ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

6 6 6 6 
 
 
 

11 นางสาว           
รวีพรรณ  
กาญ
จนวัฒน ์

อาจารย ์ M.B.A. and MIT & 
HM (Master of 
International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
บธ.บ.  
(การจัดการโรงแรม) 

James Cook University, 
Brisbane, Australia. 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

6 6 6 6 

12 นางสาว 
เกียรติสุดา 
กลิ่นจันทร์ 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
(การจัดการการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
บธ.บ. 
(การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย 

6 6 6 6 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 
13 นางสาว

ภัทรพร 
ทิพย์มงคล 

อาจารย ์ ศศ.ม. 
(การจัดการการโรงแรม
และการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. 
(การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยสยาม 

6 6 6 6 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2561 2562 2563 2564 

1 นางสาว 
สิรินดา   
คลี่สุนทร 

อาจารย ์ บธ.ม.  
(การจัดการ 
การบิน) 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม)  

มหาวิทยาลยั
นครพนม  
วิทยาเขต
กรุงเทพ 
มหาวิทยาลยั 
อัสสัมชญั 

3 3 3 3 

2 นางสาวปฏิมา 
กันศิริ 

อาจารย ์ วท.ม. (การบริหาร
การบิน) 
อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3 3 3 3 

3 นายเรืองเดช 
เร่งเพียร 
 

อาจารย ์ Ph.D.  
(Business 
Administration) 
M.I.S. 
Grad.Dip.  
(Business 
Admisitration) 
 
 
 
 
บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรม) 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
University of 
Tasmania 
Hobart, 
Australia 
La Trobe 
University , 
Melbourne , 
Australia 
มหาวิทยาลยั 
อัสสัมชัญ 

3 3 3 3 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2561 2562 2563 2564 

4. นางสาว 
ภัทรธิรา 
อัคสินธวังกูร 
 

อาจารย ์ MIT & HM (Master 
of International 
Tourism and 
Hospitality 
Management) 
บธ.บ.  
(การจัดการธรุกิจ
คอมพิวเตอร)์ 

James Cook 
University , 
Brisbane,   
Australia 
 
มหาวิทยาสงขลา
นครินทร ์

3 3 3 3 

5 นายชิตพงษ์ 
อัยสานนท ์

อาจารย ์ กจ.ด. (การจัดการ
การสื่อสาร) 
กจ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป) 
ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) 
 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนดุสติ 
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

3 3 3 3 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน 1 และ รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 เป็นวิชาในกลุ่มวิชา
ปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา โดยในรายวิชาสห
กิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1 จะใช้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WiL) ในรูปแบบของ Project-Based Learning ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้ลึกและมีศักยภาพในการท างานที่ซับซ้อน โดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงการ  และ
รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2  จะใช้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work-integrated Learning : WiL) ในรูปแบบของ Research-Based Learning เพ่ือเป็น
การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ สอดคล้องกับการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity - Based Learning) ที่มุ่งให้ผู้เรียน สร้างผลงาน สร้างผลผลิต 
สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้  ความเข้าใจใน

ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจ

การบินได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการการบินในปฏิบัติงานได้ 
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4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา  
  ครั้งที่ 1 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 1  ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2   ชั้นปีที่ 3  ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
 ครั้งที่ 3 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 3  ไมน่้อยกว่า 640 ชั่วโมง 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  ข้อก าหนดในการท าโครงงานในรายวิชารายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ            

การบิน 1 จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะ
น าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด  
   ข้อก าหนดในการท างานวิจัยในรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 จะ
เป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-4 คน และมีงานวิจัยที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  การท าโครงงานหรือการวิจัยต้องเป็นการศึกษาเรื่องที่น่าสนใจที่มีความสอดคล้องกับ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
ธุรกิจการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาและค้นคว้าตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งยังสามารถน าผลจากการจัดท าโครงงานและงานวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการในธุรกิจการบินได้จริง  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  5.2.1 การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฏี  

 5.2.2 สามารถน าผลจากจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือสามารถ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 5.2.3 สามารถท างานเป็นทีม และสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห์  และทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร  
5.3 ช่วงเวลา  
  รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ภาคการศึกษาที่  1 หรือ ภาค

การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

  5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์การท างานในด้านการจัดการธุรกิจการบินมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ และลักษณะการท างานจริงใน
ด้านธุรกิจการบินเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงงานและงานวิจัย  
 5.5.2 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารต าราด้านการจัดการธุรกิจการบินและสาขาอ่ืน  ๆ ไว้เพ่ือ
ศึกษาค้นคว้า 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานและงานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนด รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
เนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถน าไปใช้ในให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ 
การบินได้จริง และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน ส าหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจะต้องมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อ
เวลาและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบ ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

1.ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมต่อ
วิชาชีพและสังคม โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ และ เข้าไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

2.  มีบุคลิกภาพท่ีดี 1.เชิญผู้เชี่ยวชาญทางบุคลิกภาพด าเนินการสอน 
3.  มีความสามารถในการบริการเป็นอย่างด ี 1. จัดการศึกษาดูงานทางด้านการบริการ 

2. มีระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
3. จัดรายวิชาสหกิจศึกษา 

4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี 

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ 
2. จัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
               หนึ่งในกิจกรรมหลักในการจัดการธุรกิจการบิน คือ กฎหมาย/กฎระเบียบ การใช้พื้นที่
สาธารณะ พลังงาน สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน ในสังคมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิชาต้องพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ศึกษา ดังนี้ 
      1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย สนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดย
ก าหนดการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
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การสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี เสียสละและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินความซื่อสัตย์จากงานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายและผลการประเมินจาก

การฝึกงานโดยสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

 2.2  ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญด้านการจัดการธุรกิจการบิน 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญด้านการจัดการ

ธุรกิจการบินได้อย่างถูกต้อง 
3) สามารถน าหลักการจัดการธุรกิจการบินไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านอ่ืนได้ 

และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างดี 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางทางวิวัฒนาการและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง        
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) ในสถานประกอบการ 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน/โครงงาน/งานวิจัยที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจการบินและสหกิจศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
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 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 

2) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง  

3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการ 
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้วยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษา เพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชา 

2) การประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการอธิบายสถานการณ์หรือสิ่งต่าง  ๆ ที่อยู่รอบตัว       
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

3) การจัดกิจกรรมหรือการอภิปรายกลุ่มให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดวิ เคราะห์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4) การจัดเวทีสัมมนาวิชาการเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินมาถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการท างานจริง 

5) การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์จริง 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  
                การจัดการธุรกิจการบิน คือ การประสานความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ดังนั้น
ในชีวิตการท างานจริงนักศึกษาจึงต้องเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานและท างานร่วมกับองค์การต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศโดยสามารถเรียนรู้ในรายวิชาที่ระบุในกลุ่ม วิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ต้องสอดแทรกความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง           
ตัวบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
    1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการ เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
    2) มีความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมและในงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
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  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
       จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ   
ในวัฒนธรรมองค์การเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
          ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นต่ าดังนี ้

1) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอรายงาน 

 2) มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาท่ี 3 ในการสื่อสารได้ 
    3) มีความสามารถในการคิดค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลได ้
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
หลักการจัดการในธุรกิจการบิน ในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีการประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

2) มีการประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 2.6 ทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
    นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการต้องมีทักษะพิสัยขั้นต่ าดังนี้ 
 1) มีความเป็นผู้มีจิตบริการ 
 2) มีความคิดสร้างสรรค์ 
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 3) มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
   2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์หลักการจัดการในธุรกิจการบินในหลากหลายสถานการณ์ 
   2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 
    ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
1. IAM107 กฏหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน                 

2. IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการ 
ในธุรกิจการบิน 

                

3. IAM116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการจัดการธุรกิจการบิน                 

4. IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน                 

5. IAM201 นิรภัยการบิน                 

6. IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนักบรรทุก                 

7. IAM220 การตลาดส าหรับธรุกจิการบิน                 

8. IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค                 

9. IAM309 การจัดการสายการบนิ                 

10. IAM318 การจัดการการจราจรทางอากาศ                 

11. IAM319 การจัดการการบริการบนเครื่องบิน                 

12. IAM320 การจัดการการบริการภาคพื้น                 

13. IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ                 

14. IAM322 การจัดการพสัดภุัณฑ์ทางอากาศ                 

15. IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
16. IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงาน
ธุรกิจการบิน 

                

17. IAM325 เวชศาสตร์การบิน                 
18. IAM326 การจัดการการบริการลานจอด                 
19. IAM327 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจ
การบิน 

                

20. IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร                 
21. IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ด้านการบิน                 
22. IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณ
ส าหรับธรุกิจการบิน 

                

23. IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธรุกิจการบิน                 

24. IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกจิการบิน                 

25. IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน                 

26. IAM421 การเตรยีมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการบิน 

                

27. IAM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 1                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
28. IAM423 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2                 

29. IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกจิการบิน                 

30. IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบิน                 

31. IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกจิการบิน                 

32. IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน                 

33. IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ                 

34. IAM429 การพัฒนารายไดเ้ชิงพาณิชยส์ าหรบัธุรกจิการบนิ                 

35. IAM430 การจัดการทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบิน                 

36. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ                 
37. ICM102  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ                 

38. ICM103 นวัตกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ                 

39. ICM104 ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารทางธรุกิจ                 
40. MGM103 จริยธรรมทางธุรกจิ                 

41. VLA111 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 1                 
42. VLA112 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 2                 
43. VLA211 ภาษาอารบิกเพื่อการบิน 3                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัยเฉพาะ
ของนักศกึษา

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
44. VLE251 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1                 
45. VLE252 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2                 
46. VLE253 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 3                 
47. VLC111  ภาษาจีนเพื่อการบนิ 1                 
48. VLC112  ภาษาจีนเพื่อการบนิ 2                 
49. VLC211  ภาษาจีนเพื่อการบนิ 3                 
50. VLJ111  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 1                 
51. VLJ112  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 2                 
52. VLJ211  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบิน 3                 
53. VLK111 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 1                 
54. VLK112 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 2                 
55. VLK211 ภาษาเกาหลีเพื่อการบิน 3                 
56. VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบนิ 1                 
57. VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบนิ 2                 
58. VLT211 ภาษาไทยเพื่อการบนิ 3                 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

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

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชา 
เพ่ือการทบทวนสอบ จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือ
รายงานของผู้เรียน เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน จัดท าข้อสอบ
มาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาที่
มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือข่าย ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณทิต 
เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ภายในเวลา 4-8 ปี ผ่านการฝึกงานภาคสนาม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก าหนดในหลักสูตรได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
   สอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา  
   1) ภาวะการได้งานของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ด าเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี  
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม การ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 ก าหนดให้มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน  

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์       
เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ      
การลาศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
 2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อ   
การสอนโดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ         

ในสาขาวิชาที่สอน 
2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาอาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา       

การเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร   
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง    
 
2. บัณฑิต  

จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ 
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.2 ด้านความรู้  
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม
การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
   คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่น          
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  3.2.1 ความต้องการบุคลากรอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียนและระดับโลกมี
จ านวนมาก โดยนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 
  3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
   เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
   2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 



60 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า60 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย ์ 
 หลักสูตรก าหนดกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิต 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้  
 4.1 การบริหารคณาจารย์  
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์  
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี  
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ  
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย  ตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ทั้งนี้รวมถึงการเข้าฝึก Job Shadowing ซ่ึงเป็นวิธีการพัฒนาอาจารย์โดยให้อาจารย์ไป
เรียนรู้วิธีการท างานของพนักงานสายการบิน เพ่ือที่จะได้เรียนรู้วิธีการท างาน ข้อจ ากัด ความยากง่าย 
ฯลฯ ของการท างาน เพ่ือที่จะได้มีความเข้าใจ และที่ส าคัญก็คือ จะได้มองเห็นมุมมองของคนท างาน
ในอีกมุมมองหนึ่ง เพ่ือเปิดความคิดใหม่ ๆ และต่อยอดความคิดในการท างานให้เปิดกว้างยิ่งขึ้นได้อีก 
  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ 
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท  
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง เกณฑ์การ 
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
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 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 า
หลักสูตร  
   2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป  
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
   มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้  
   1) การคงอยู่ของอาจารย์  
   2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
การออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัด  
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  
มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนิ นงานหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  
 5.1 การบริหารหลักสูตร  
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน 
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร 
หลักสูตร มีดังนี้  
  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)  
  5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการท า
หน้าที่ ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
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  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้  
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   
ในระดับอุดมศึกษา  
   2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี 
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ  
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน  
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ 
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านักศึกษาท าการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์นิเทศ 
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อนัจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน  
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ 
เรียนการสอนและการจัดท 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 ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีสาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปีซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
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   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ  
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีและใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน  
ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
 5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
 5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
 5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            

ทุกภาคการศึกษา 
 5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชมรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

 5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีโดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการของสาขาวิชา 
    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) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 



64 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า64 

    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
   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 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบการด าเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย  
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ  
  วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 วิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1)   สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องเรียนปรับอากาศ 15 
2 ห้องประชุม 2 
3 ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
5 ห้องฝึกปฏิบัติการ 5 
6 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 15 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์  Note book 5 
8 เครื่อง  LCD 5 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ 200 
10 เครื่องขยายเสียง 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 3 
12 เครื่องรับโทรทัศน์สี 14 
13 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 5 
14 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางการบินและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 
   6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
   ในส่วนของวิทยาลัยจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และวิทยาลัยจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
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6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
 1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
 2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
 3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
 4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
 5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator)  

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงาน 
ตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มี รายละเอียดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มี รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ 
การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจ่าก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2557 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห าวิท ย าล ัย ร าชภ ัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

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

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้ รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ     
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“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 านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
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 านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 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 ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ 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 และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 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) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกต ิ

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า         

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้ อยกว่า 30 ชั่ วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

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

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช าติ  (International Education) เป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญ าที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

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

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
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 นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา  หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรียนใน                

ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ        
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สหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ ขอยกเว้น                
การลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ     
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากดัจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
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29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

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

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 



85 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

85 

37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

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

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนยิม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 .2 .3  ได้ ศึ ก ษ าอยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า                       
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน ใน
มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน



89 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

89 

การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่ คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

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 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน               

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             
การประเมินผล 

61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

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

แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน    

แต่ละคณะ 
 

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 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

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 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
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ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจาก หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณ าจารย์ คณ ะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2559 ให้ครบตามโครงสร้าง    
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั นที่  25 พฤษภาคม 2548 โดยใน ข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

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 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6) 
 Language, Communication and Information Technology  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน และการท างาน เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการสื่อสาร การสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยง
ในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษา และเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะ
การรู้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย 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 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

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

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ 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 

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 และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
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9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกจิกรรมของกลุ่ม 

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 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร 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) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

 
 



104 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

104 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

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 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ           

6 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

7 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

8 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

9 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           
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ภาคผนวก ค 
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ที่ 737/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

108 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ ส านักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี 
 

------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ปรัชญพัชร    วันอุทา         ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. อาจารย์นาวาอากาศเอก ภัทรชาติ   ทูรวัฒน์   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์แพรวพรรณ   สุวรรณพงค์         กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์มนตรัส   มณีศร         กรรมการ   

  5. อาจารย์รวีพรรณ   กาญจนวัฒน์        กรรมการ   
  6. อาจารย์วรพจน์   ศิริชาลีชัย          กรรมการ   
  7. อาจารย์ลลิดา   แก้วฉาย         กรรมการ  
  8. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย   กองกุล          กรรมการและเลขานุการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  
    1.  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
         อาจารย์ ฉัตรชัย กองกุล กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับการมอบหมายให้อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นการวิจัย ขอทราบว่าจะมีผลตั้งแต่เมื่อไร (หน้า 1 ข้อ 14) 
         ประธานฯ แจ้งว่า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจะด าเนินการส่งเรื่องไปให้ สสว. จากนั้นจะมี
ประกาศออกมาแจ้งให้ทราบ เป็นการท าเพ่ือรองรับประกาศภาระงานที่จะออกมาใหม่ 
      
    2.  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                2.1 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                    ประธานฯ แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งสมัยที่ 2 แล้วและจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งสิ้นเดือนกันยายน 2560 นี้ จากนั้นจะผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับการลงนาม MOU ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกับประเทศต่าง ๆ ที่ด่วนที่สุด คือ ท ากับประเทศเกาหลี เพ่ือให้เสร็จ
ทันเวลาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ซึ่ง MOU ที่ลงนามกับประเทศใดก็ตามต้องน าไปใส่ไว้ในเล่ม
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรด้วย 
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           อาจารย์ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ขอทราบ
ว่าหาก MOU ยังไม่ได้ลงนามในช่วงเวลานี้ นักศึกษาจะได้ไปรับการฝึกท่ี Incheon Airport หรือไม ่
           ประธานฯ แจ้งว่า ได้ไปแน่นอน แม้ MOU ยังไม่ได้ลงนามก็ตาม และงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติตามแผนแล้ว 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ  
                2.2  เรื่อง  การสอบกลางภาคการศึกษา 1/2560  
                    ประธานฯ แจ้งว่า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจะจัดตารางสอบกลางภาควันที่ 
2 - 6 ตุลาคม 2560 ตามมติคณะกรรมการวิชาการ และให้อาจารย์ผู้สอนมีอ านาจหน้าที่และจัดหา
ผู้ช่วยคุมสอบร่วม  
                    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
    3. เรื่อง แจ้งเพื่อพิจารณา  
               เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
               3.1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
                     ประธานฯ แจ้งว่า การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินเคยพูดถึงมาบ้าง
แล้วการประชุมครั้งนี้ต้องการให้กรรมการหลักสูตรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
ด้วยกันทุกคนจะเป็นการพูดถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงสร้างที่จะปรับปรุง มีทั้งหมด 126 หน่วยกิต 
จะยังคงยืนยันตามนี้หรือไม่ สาเหตุที่ลดหน่วยกิตลงเพ่ือให้มีเวลาเรียนน้อยลง ให้นักศึกษาได้เปรียบ
เทียบระยะเวลาศึกษา 4 ปี กับ3 ปี ครึ่ง โดยรวมการศึกษาในภาคฤดูร้อนด้วยจะเป็น 3 ภาคการศึกษา 
และรวมกับสหกิจศึกษาด้วย จะจบในปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 Concept ที่เคยวางไว้คือวงกลม 3 วง 
ได้แก่ วงแรก คือ ภาษา วงที่ 2 คือ การบริหาร และ วงที่ 3 คือ การบริการ 
                     อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย กองกุล กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เสนอแนะว่า
หากเน้นด้านการบริการต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Aviation industry (อุตสาหกรรมการบิน) และ หากดู
ตามลักษณะของการท างานหรือการให้บริการควรเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบินควรเป็นนักปฏิบัติการ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเร็วจะกว่าดีกว่า คือ ส าเร็จใน 3 ปี 
                     ประธานฯ แจ้งว่า ชื่อวิชาสามารถเปลี่ยนได้ และศิลปศาสตรบัณฑิตสามารถดึงดูด
ความสนใจได้มากกว่าการบริหาร ปัจจุบันนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจะมีปัญหาด้าน
การสื่อสาร หากเน้นวิชาปฏิบัตินักศึกษาจะเข้าใจมากกว่า ข้อดีของการเรียนบริหารคือเปิดมุมมองที่
กว้างมากกว่าศิลปศาสตรบัณฑิต ให้ยึดทั้งการบริหาร ภาษา และการบริการเท่ากัน แต่ให้เลือกว่าหัว
จะเอาอะไรเป็นหลักปฏิเสธไม่ได้ว่านักศึกษาอยากเป็นอะไร เมื่อเขาไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการสุดท้ายคือ
กระบวนการปรับเปลี่ยนและเป้าหมายคือ บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) ที่สามารถท างานการ
บริการสายการบิน รองคือการบริหารที่สามารถท างานโรงแรมหรือธนาคารได้ ภาพใหญ่ต้องเป็นแบบ
เดียวกัน ส่วนการบริหารและการบริการเท่ากันนักศึกษาจะมีช่องทางและเป้าหมายท างานใน
อุตสาหกรรมการบินมากขึ้นซึ่งการเรียนการสอนต้องให้ครอบคลุมทุกด้าน สามารถท างานด้านการบิน
ได้หมด และสามารถต่อยอดได้ด้วย โครงสร้างหลักสูตรมี ดังนี้ 
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  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) ได้แก่ VGE101, VGE102, VGE103, VGE104, 
VGE105,  VGE106, VGE107, VGE108 และ VGE109 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (81 หน่วยกิต) แบ่งเป็น  
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (63 หน่วยกิต) แบ่งเป็น  
  2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 1-3 และ ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสอบ TOEIC 
  2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก วิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่  
   1. ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
   2. ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน  (Introduction to 
Aviation Business Management) 
   3. การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน (Marketing for Aviation Business)  
   4. ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน (Organization Theory 
and Behavior for Aviation Business) 
   5. ก ฎ ห ม าย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร บิ น  (Aviation Law and 
Regulations) 
   6. เศรษฐศาสตร์ และการจั ดการงบประมาณ ส าหรับ ธุ รกิ จการบิ น 
(Economics and Budget Control for Aviation Business) 
   7. การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน (Strategic Management for 
Aviation Business) 
   8. กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน  (Case Study of Irregularity 
Problem In Aviation Business) 
   9. การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน (Research for Aviation Business) 
  2.1.3 กลุ่มวิชาเลือก วิชาการบินและปฏิบัติการ ได้แก่ 
   1. การจัดการสนามบินและสิ่งอ านวยความสะดวก (Airport and Facilities 
Management) 
   2. การจัดการการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 
   3. การจัดการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Cargo Management) 
   4. การจัดการการบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service Management) 
   5. การจัดการการบริการภาคพ้ืน (Ground Service Management) 
   6. การจัดการบริการขนส่งสินค้า (Air Cargo Service Management) 
   7. การบริการโภชนาการ (Catering Services) 
   8. ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน (Attitude 
Aptitude and Psychology in Aviation Business) 
 2.2 กลุ่มวิชาเลือก (18 หน่วยกิต) แบ่งเป็น  
  2.2.1 เอกเลือก (9 หน่วยกิต) ได้แก่  
   กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 



111 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

111 

   1. ก า ร จั ด ก า ร ทุ น ม นุ ษ ย์ ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น  (Human Capital 
Management for Aviation Business) 
   2. การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน (Usage of Computer in Aviation 
Business) 
   3. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
   4. การพัฒ นารายได้ เชิ งพาณิ ชย์ ส าหรับธุ รกิ จการบิน  (Commercial 
Revenue Development for Aviation Business) 
   5. การเงินส าหรับธุรกิจการบิน (Finance for Aviation Business) 
   6. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ส าหรับธุรกิจการบิน (Customer Relationship 
Management for Aviation Business) 
   กลุ่มวิชาด้านการบิน 
   1. การจัดการการบริการลานจอด (Ramp Service Management) 
   2. นิรภัยการบิน (Aviation Safety and Security) 
   3. การจั ด การลอจิ ส ติ กส์ แล ะโซ่ อุ ปท าน ในธุ รกิ จ การบิ น  (Logistic 
Management and Supply Chain in Aviation Business) 
   4. การกระจายน้ าหนักบรรทุกอากาศยาน (Load Control) 
   5. การจัดการบัตรโดยสาร (Air Ticket Management) 
   6. เวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine) 
  2.2.2 เลือกภาษา (9 หน่วยกิต) ได้แก่  
   1. ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน  1 – 3 (Thai for Aviation 
Business Management 1 - 3) 
   2. ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 – 3 (Chinese for Aviation 
Business Management 1 - 3) 
   3. ภาษาญี่ ปุ่ นส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน  1  – 3  (Japanese for 
Aviation Business Management 1 - 3) 
   4. ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 – 3 (Korean for Aviation 
Business Management 1 - 3) 
   5. ภาษาฝรั่ งเศสส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน  1  – 3  (French for 
Aviation Business Management 1 - 3) 
   6. ภาษาอารบิคส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 – 3  (Arabic for Aviation 
Business Management 1 - 3) 
 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ (7 หน่วยกิต) ได้แก่ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 
 2.4 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต)   
 จ านวนหน่วยกิต รวมทั้งหมด 124 หน่วยกิต 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานฯ แจ้งว่า  
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 - แผนการรับนักศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ                                 
 - ค่าเล่าเรียน นักศึกษาไทยคนละ 30,000 บาท และนักศึกษาต่างชาติคนละ 50,000 บาท  
 - ส าเร็จการศึกษาต้องมีคะแนน TOEIC 500 คะแนน 
 - ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจบตรง (การบิน) 3 คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  3.2 การแบ่งหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร 
 ประธานฯ แจ้งว่า  
 - ข้อมูลทั่วไป ประธานฯ รับผิดชอบ 
 - การจัดแผนการศึกษา และค าอธิบายรายวิชา อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ 
 - ค าอธิบายรายวิชา และค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ทุกคน โดยส่งก่อนวันที่ 10 
ตุลาคม 2560 
 - สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น.อ.ภัชรชาติ  ทูรวัฒน์ 
 - การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลังจากอาจารย์
แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ ได้จัดท าค าอธิบายรายวิชาแล้วต้องมาท า Curriculum Mapping คือ การ
ท าจุดด า หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก และจุดขาว หมายถึง ความรับผิดชอบรอง ผู้สอนต้องวัด
ประเมินผลตามนี้ ในการก าหนดคุณสมบัติหลัก ๆ ประธานฯจะเป็นผู้ก าหนด และจะส่งให้กับอาจารย์
ทุกคน น าไปจัดท าในรายวิชาที่ตนเองได้รับผิดชอบ ไม่ต้องมากแต่ขอให้วัดประเมินผลได้จริง 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 3.3 ระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตร 
 ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ในขั้นตอนที่ 2 คือ คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในขั้นตอนนี้ ประธานฯ จะเขียนโครงการส่งให้ สสว.เพ่ือขออนุมัติ 
และของบประมาณในการจัดท าในการปรับปรุงหลักสูตร คาดว่าจะใช้งบประมาณ 20,000 บาท ใน
ระยะนี้ตัวเล่มที่พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต้องเสร็จ ตัวเล่มจะเสร็จสมบูรณ์ได้เร็ว ขึ้นอยู่กับข้อ 3.3.2  
หลัก ๆ ต้องมีค าอธิบายรายวิชาการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และ การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เมื่อท าเสร็จทุกคน
แล้วต้องมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน โดยก าหนด Time Line ไว้ดังนี้  
 ต้นเดือนตุลาคม 2560 เสนอเข้าสภาวิชาการ เพ่ือการปรับแก้ 
 31 ตุลาคม 2560 ตัวเล่มที่พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต้องเสร็จ 
 พฤศจิกายน 2560 วิพากษ์หลักสูตร 
 มกราคม 2561 เสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ 
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 การวิพากษ์หลักสูตรต้องการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายสาขา เช่น นักวิชาการศึกษา 1 คน 
นักปฏิบัติ 1 คน และ ผู้ประกอบการ 1 คน ขอให้อาจารย์น า Resume ของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น            
ส่งให้ ประธานฯ ในปลายเดือน พฤศจิกายน 2560 ด้วย  
 ที่ประชุมรับทราบ  
 3.4 แนวทางในการประชาสัมพันธ์ 
 ประธานฯ แจ้งว่า หากการแก้ไขหลักสูตรเป็นไปตาม Time Line การประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รับนักศึกษาใหม่จะทันการรับสมัครในรอบที่ 1 (ตุลาคม 2561) คือ นักศึกษาส่งแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้เต็มที่ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 3.5 การลงนามบันทึกความเข้าใจ 
 ประธานฯ แจ้งว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจที่จะท ากับ Incheon Airport Aviation 
Academy (IAAA) และสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีนนั้น ต้องรอจนกว่าจะทราบว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ คนใหม่เป็นท่านใด โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
เดือน พฤศจิกายน 2560 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
4. เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
               ไม่มี 
                ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

เลิกประชุม 19.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กองกุล) 

                                     กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
         (อาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา) 

 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที ่4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม Lecture 1 

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

1. อาจารย์ปรัชญพัชร    วันอุทา        ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์นาวาอากาศเอก ภัทรชาติ   ทูรวัฒน์  กรรมการ 
3. อาจารย์แพรวพรรณ   สุวรรณพงค์        กรรมการ 
4. อาจารย์มนตรัส   มณีศร        กรรมการ   

  5. อาจารย์รวีพรรณ   กาญจนวัฒน์       กรรมการ   
  6. อาจารย์วรพจน์   ศิริชาลีชัย         กรรมการ   
  7. อาจารย์ลลิดา   แก้วฉาย        กรรมการ  
  8. ผศ.ดร.จิดาภา   ถิรศิริกุล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์   อัยสานนท์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  10. อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร         กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ       
 11. อาจารย์ ดร.อลงกต  ยะไวทย์             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  12. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย   กองกุล         กรรมการและเลขานุการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร   เวลา 13.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของ ผศ.ดร.จิดาภา   ถิรศิริกุล มีดังนี้ 
  1. เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ ควรมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติสังกัดในสาขาวิชา และควรมีการท าบันทึกความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประการต่างประเทศที่หลากหลาย 
 2. ในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันควรมีการควบรวมรายวิชาเพ่ือเป็นการลดจ านวนรายวิชาในการ
จัดการเรียนการสอนลง ทั้งนี้อาจจะเพ่ิมจ านวนชั่วโมงสอนเพ่ือทดแทนการควบรวมดังกล่าว 
 3. การจัดแผนการเรียนควรจัดเรียงล าดับเพ่ือความเหมาะสมและค านึงถึงความสอดคล้องของเป้าหมาย
หลักสูตร 
 4. การจัดความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาควรพิจารณาโดยยึดหลักความ
เหมาะสมและเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร โดยในภาพรวมเมื่อนักศึกษาเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้วนักศึกษาต้อง
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน 
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  5. ควรเพ่ิ มรายวิ ชาที่ มี การปฏิ บั ติ ห รื อ เพ่ิ มการปฏิ บั ติ ในรายวิ ชาให้ มากยิ่ งขึ้ น 
  6. เนื่องจากนักศึกษาในสาขาวิชานี้จ าเป็นต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ควรจะต้องมีรายวิชาที่สอนการท า
ข้อสอบ TOEIC โดยเฉพาะ 
  7. ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการสนามบินเข้าไปด้วยเนื่องจากสาขาวิชานี้ เป็นสาขาวิชาที่เน้นใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินไม่ใช่แค่การจัดการสายการบิน 
  8. ควรสร้างจุดเด่นของสาขาวิชาให้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  เช่น การจัดท าบันทึกความ
เข้าใจ การสหกิจในต่างประเทศ หรือระยะเวลาในการศึกษา ซึ่งจะท าให้สาขาวิชามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก 
  9. ควรระบุเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ นักบริหารหรือหรือพนักงานผู้ให้บริการ 
เพราะ ถ้าเป็นนักบริหารก็ยังคงความเป็นบริหารธุรกิจ แต่ถ้าเป็นพนักงานผู้ให้บริการ จะเป็นขอบเขตการศึกษา
ในทางศิลปศาสตร์ หากจะผสมผสานก็ต้องเน้นไปที่การบริหาร  
  10. ควรระบุค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาที่ยังเกี่ยวเนื่องหรือยังมีความซ้ าซ้อนกัน ควรปรับปรุงให้
เกิดความชัดเจนในแต่ละวิชา  
  11. หลักสูตรธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัย มรภ. วไลยฯ มีความแตกต่างหรือโดดเด่นจาก
หลักสูตรที่เหมือนกันหรือคล้ายกันที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนอย่างไร ทั้งในแง่ของการสอน
เป็นหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจาก บางแห่งยังคงเป็นหลักสูตรไทย เช่น สวนดุสิต เป็นต้น 
  12. การปรับปรุงค าและภาษาให้เป็นภาษาเขียน เนื่องจาก ยังมีการใช้ภาษาพูดปะปนอยู่เล็กน้อย 
  13. การระบุ Curriculum mapping ควรทบทวนด้วยว่าสามารถจัดการสอนได้ตามที่ระบุเพียงใด 
มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาตอนการสอนจริงและในการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ มีดังนี้ 
  1. ควรมีการสนับสนุนและผลักดันทักษะภาษาอังกฤษให้มีความก้าวหน้าในแต่ละชั้นปีอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบ TOEIC แล้วมีโครงการติดตามความก้าวหน้า ในทุก ๆ ปี 
โดยอย่างน้อย ในชั้นปีที ่3 ต้องมีผลสอบคะแนน TOEIC มากกว่า 550 
  2. ในการเลือกเรียนวิชาภาษาเลือกที่ 2 ควรเน้นมีให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้นักศึกษา
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเน้นวิชาเกี่ยวกับการปรับปรุง
บุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน 
  3. ควรเน้นทักษะด้านบุคลิกภาพ การแต่งการ ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาของนักศึกษา
โดยต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 รวมทั้ง กิริยา มารยาท การไหว้ เพ่ือให้นักศึกษา 
ซึบซับ ตั้งแต่แรกเริ่มเข้าศึกษา 
  4. การฝึกปฏิบัติ การแชร์ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริง  จะช่วยหล่อหลอม 
นักศึกษา ได้ดีกว่าการสอน เพราะ ข้อมูลเชิงวิชาการ ส่วนมากนักศึกษาสามารถหาได้จากการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เนต ทั้งนี้การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสายการบินหรือในหน่วยต่าง ๆ  จะ
สามารถส่งผ่านเทคนิค ชีวิตจริง ข้อควรปฏิบัติ ที่ใช้ได้จริงมากกว่า ในต ารา ซึ่งในบางรายวิชา
เหมาะสมที่จะเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย เช่น ในรายวิชา เช่น วิชาเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ครัวการบิน 
การบริการภาคพ้ืน และการบริการบนเครื่องบิน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง ใน รายวิชาที่
ก าลังเรียน หรือสอนอยู่ จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกัน 
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  5. การวางแผนในการจัดท า MOU เพ่ือเข้าฝึกหรือดูงาน ควรมีทุกปี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้นักศึกษา การบรรยากาศของจริง เรียนรู้ ในทุกหน่วยธุรกิจการบิน เช่น การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ ครัวการบิน การบริการภาคพ้ืน และการบริการบนเครื่องบิน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ 
สถานที่จริง ใน รายวิชาที่ก าลังเรียน หรือสอนอยู่ จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่สอดคล้องกันปี  
  6. ก่อนจบการศึกษา หรือ ในวิชาเตรียมฝึก หรือโครงการ หลักสูตรควรเน้นในการเตรียม
ความพร้อมในการท างานของนักศึกษา ทั้งเรื่อง การแต่งการเพื่อเข้าสัมภาษณ์ การโต้ตอบ การเตรียม
ตัว บุคลิกภาพ ภาษากาย ภาษาพูด ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 

 ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร มีดังนี้ 
1.  ในการออกแบบ Learning Outcome ควรตรวจสอบว่าครบถ้วนและสอดคล้องตาม Domain ที่

ก าหนดไว้ และควรสอดคล้องกันในทุกๆส่วน โดยเฉพาะปรัชญาของหลักสูตร 
2. ควรเพ่ิมรายวิชา Innovative Management เพ่ือให้ครอบคุมกับบริบทของวิทยาลัย เนื่องจากวิชา

ปรับพ้ืนฐานของวิทยาลัยมีรายวิชา Creative Thinking และ รายวิชา Innovative Entrepreneur ซึ่งถ้าเพ่ิม
รายวิชา Innovative Management จะท าให้การเรียนรู้เกี่ยวการจัดการนวัตกรรมครอบคุมมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ ดร.อลงกต  ยะไวทย์ มีดังนี้ 

  1. รายวิชาที่เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ หรือ 3(2-2-5) ควรจะแยก
ออกเป็นสองวิชา คือ หนึ่งวิชาเป็นวิชาทฤษฎีและอีกหนึ่งวิชาเป็นวิชาปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเรียนการ
ปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทาง สกอ ได้แจ้งว่าการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
ควรเป็นวิชาปฏิบัติการโดยไม่ควรเป็นวิชาที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 17.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย   กองกุล) 

                                     กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
         (อาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา) 

 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1.  ชือ่ นายปรัชญพัชร        นามสกุล วันอุทา 
1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการการบิน) มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขตกรุงเทพ 
2554 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
เกยีรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัย                    
เอเชีอาคเนย์ 

2551 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 
      1.3.1 งานวิจัย  

ปรัชญพัชร วันอุทา. (2557). ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
             วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 94 หน้า. 
ปรัชญพัชร วันอุทา. (2557). ทัศนคติและความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 93 หน้า. 
1.3.2  บทความทางวิชาการ  

ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์, ภัทราพร ทิพย์มงคล, โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปรัชญพัชร วันอุทา, วรพจน์ ศิริชาลีชัย และ ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ (2018). ประวัติศาสตร์การตลาด :  
  ร่องรอยพุทธพาณิชย์ในบริบทของสยาม/ไทย (ระยะก่อตัว). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 8 มีนาคม 2561. (90) เพชรบูรณ:์ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเพชรบูรณ์. 
      1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

5 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน 
1.5.2 วิชาการปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร 
1.5.3 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 
1.5.4 วิชาธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 
1.5.5 วิชาความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน 
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2.  ชื่อ นาวาอากาศเอกภัชรชาติ        นามสกุล ทูรวัฒน์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรีโท  วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556 
ปริญญาตรี  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2535 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 2.3.1 บทความทางวิชาการ  

ภัชรชาติ ทูรวัฒน์. (2560). การปรับตัวของธุรกิจบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการ
 แข่งขันในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (441 -449) ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 
    2.4 ประสบการณ์ในการสอน 

5 ปี 
    2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชากฏหมายและข้อก าหนดการบิน 
2.5.2 วิชาการจัดการการจราจรทางอากาศ 
2.5.3 วิชาการจัดการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 
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3. ชื่อ นางสาววัลภา นามสกุล จันดาเบ้า 
    3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  
  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
              -      
      3.3.2 งานวิจัย 
              - 
      3.3.3 บทความทางวิชาการ  

นิสรา แพทย์รังษี และวัลภา จันดาเบ้า. (2557). การเพ่ิมพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
 เข้าใจของนักศึกษาการบิน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
 ก.ค.-ธ.ค. 2557: 38-44. 

      3.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
              - 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยากาบริการในธุรกิจการบิน 
3.5.2 วิชาการจัดการการบริการบนเครื่องบิน 
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4. ชื่อ นางสาวแพรวพรรณ นามสกุล สุวรรณพงค ์
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.A.(Management) 
(International Program) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557 

ปริญญาตรี B.Eng.(Chemical Engineering) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 
 

4.3  ผลงานทางวิชาการ   
     4.3.1 งานวิจัย  

แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ และสินิทรา สุขสวัสดิ์. (2560). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋าแบรนด์ 
  เนมหรู. ในเอกสารสือบเนื่องการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560. (704)  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก. 
ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์ , ภัทราพร ทิพย์มงคล , โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค ์(2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

2 ปี 
 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 
4.5.2 วิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 
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5. ชื่อ นายฉัตรชัย นามสกุล กองกุล 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยสยาม 2558 
ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2550 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

 
5.3.1 งานวิจัย 

ฉัตรชัย กองกุล. (2558). ต้นแบบการบริหารจัดการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลศด้านการบริการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.  
198 หน้า. 
5.3.2 บทความทางวิชาการ 

Kongkul, C. (2017). A Correspond to Efficient Management Models for Agritourism  
Business in Eastern Region of Thailand. The 2017 International Academic  
Research Conference in Zurich. p. 20-25. ISBN: 978-616-406-840-8. 

Kongkul, C. (2016). An Organizational Culture Management: A Case Study of Thai  
 Airways International (Public) Company Limited Attaining a Highest  
 Performance Service Satisfaction. The 2016 International Academic  
 Research Conference in Milan. p. 213-218. ISBN: 978-616-413-237. 
ฉัตรชัย กองกุล. (2560). การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
 สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ. วารสารมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปีที ่6 ฉบับที ่1. มกราคม – มิถุนายน.  
  2560: 163-178.  
ฉัตรชัย กองกุล. (2559). วัฒนธรรมองค์การของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สู่การเป็น 
  องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  
  ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 
  2559 : 22-34.  
ฉัตรชัย กองกุล. (2559). วัฒนธรรมการบริหารจัดการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
  สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ. วารสารวิชาการ สมาคม 
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี. 22(2), 19-25. ISSN: 0858-9216. 
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ฉัตรชัย กองกุล. (2557). การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของ บริษัท การบินไทย  
  จ ากัด (มหาชน). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
  และนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557. 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (1449-1456).  
 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 
 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาการจัดการองค์ความรู้  
5.5.2 วิชาการจัดการการตลาดบริการ   
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6.  ชื่อ  นางสาวมนตรัส นามสกุล มณีศร 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.S. (Business Administration) 

 
Mid Sweden University, 
Sundsvall, Sweden. 

2558 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555 
 
6.3  ผลงานทางวิชาการ  

6.3.1  บทความวิชาการ  
ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์, ภัทราพร ทิพย์มงคล, โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
   6.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 2 ปี 
 
   6.5 ภาระงานสอน 
 6.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 
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7. ชื่อ นายวรพจน์  นามสกุล  ศิริชาลีชัย 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
7.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2558 
ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 

7.3  ผลงานทางวิชาการ  
7.3.1  บทความทางวิชาการ 

ปรัชญพัชร วันอุทา, วรพจน์ ศิริชาลีชัย และ ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ (2018). ประวัติศาสตร์การตลาด :  
  ร่องรอยพุทธพาณิชย์ในบริบทของสยาม/ไทย (ระยะก่อตัว). ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 8 มีนาคม 2561. (90) เพชรบูรณ:์ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเพชรบูรณ์. 
 

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  2 ปี 
 

7.5  ภาระงานสอน 
7.5.1 วิชาการตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 
7.5.2 วิชาการวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 
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8. ชื่อ นางสาวลลิดา นามสกุล แก้วฉาย 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
8.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.Sc. (Corporate Brand 

Management) 
Brunel University, 
London, UK. 

2552 

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

8.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
ไม่มี 

8.3.2 งานวิจัย  
ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์, ภัทราพร ทิพย์มงคล, โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์. (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

8.3.3  บทความทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

8.4  ประสบการณ์ในการสอน 
         5 ปี 
 

8.5  ภาระงานสอน 
8.5.1 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
8.5.2 วิชาการตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 
8.5.3 วิชาการก าหนดงบประมาณส าหรับธุรกิจการบิน 
8.5.4 วิชาธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 
8.5.5 วิชาการพัฒนารายได้เชิงพาณชิย์ส าหรับธุรกิจการบิน 
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9. ชื่อ นายหวัง นามสกุล เทียนซง 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
9.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.B.A.(General Management) 

(English Program) 
B.B.A.(Business) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
The Department of 
Southwest - Jiaotong 
University, Beijing, China. 

2557 
 

2540 

ปริญญาตรี Grad.Dip Adult 
Higher Education 

Beijing Broadcasting and 
Television University,  
Beijing, China. 

2535 

9.3  ผลงานทางวิชาการ  
9.3.1  บทความทางวิชาการ 

Maneesorn, M., Kanjanawat, R., Wang, T., & Sukloet, S. (2016). Factors Affecting  
  Compettitiveness of MICE Industry Comparison between Thailand  

  and Singapore. Proceedinghs of the 41st National and the 5th   
  International Graduate Research conference, Thailand, 8 December 2016. 

 
9.4  ประสบการณ์ในการสอน 
   10 ปี 

 
9.5  ภาระงานสอน 

9.5.1 วิชาภาษาจีนเพ่ือการบิน 
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10. ชื่อ นายอมรรักษ์  นามสกุล สวนชูผล    
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
10.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก กศ.ด (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    2554 
ปริญญาโท ศศ.ม (พัฒนสังคมศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
ปริญญาตรี ศศ.บ (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยรามค าแหง     2545 

10.3 ผลงานทางวิชาการ  
10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

   - 
10.3.2 บทความวิจัย  

อมรรักษ์  สวนชูผล และกัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล. (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจีสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง. 
วารสารวิจัยพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. 2558: กันยายน – ธันวาคม.     

อมรรักษ์  สวนชูผล และสุวัฒน์  วัฒนวงศ.์ (2559). การศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจบรกิาร
ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี. เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
เรื่อง การจัดการและการศึกษาขั้นสูง ของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น.  

อมรรักษ์  สวนชูผล. (2559). ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. 2559: กันยายน – ธันวาคม. 

 10.3.3 งานวิจัย  
อมรรักษ์  สวนชูผล และกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโลจีสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง. 
ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   

อมรรักษ์  สวนชูผล และสุวัฒน์ วัฒนวงศ.์ (2559). การศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจบรกิารผู้สูงอายุ
ในจังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ: สถาบันรัชต์ภาคย์. 

อมรรักษ์  สวนชูผล. (2558). ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   

อมรรักษ์  สวนชูผล สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และลลิดา แก้วฉาย. (2559). การจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์.   
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อมรรักษ์  สวนชูผล. (2559). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
ภาคกลาง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์.   
10.3.3 บทความทางวิชาการ  

อมรรักษ์  สวนชูผล. (2558). แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการจัดการศึกษา. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
2558: มกราคม-เมษายน. 
10.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

- 
10.4 ประสบการณ์ในการสอน 

             7 ปี 
 

10.5 ภาระงานสอน 
10.5.1 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  
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11. ชื่อ นางสาวรวีพรรณ  นามสกุล กาญจนวัฒน์         
11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
11.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.B.A. (Hospitality and Tourism 

Management) 
James Cook 
University, 
Townsville, Australia. 

2553 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551 
 
11.3 ผลงานทางวิชาการ  

11.3.1  บทความทางวิชาการ 
Maneesorn, M., Kanjanawat, R., Wang, T., & Sukloet, S. (2016). Factors Affecting  
  Compettitiveness of MICE Industry Comparison between Thailand  

  and Singapore. Proceedinghs of the 41st National and the 5th   
  International Graduate Research conference, Thailand, 8 December 2016. 

11.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 
 

11.5 ภาระงานสอน 
11.5.1 วิชาทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน 
11.5.2 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



132 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

132 

12. ชื่อ นางสาวเกียรติสุดา นามสกุล กลิ่นจันทร์ 
12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
12.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและ         

การท่องเที่ยว) 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2554 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2549 

 
12.3 ผลงานทางวิชาการ 
      12.3.1 งานวิจัย  
   - 

12.3.2 บทความทางวิชาการ  
ลลิดา แก้วฉาย , ปรัชญพัขร วันอุทา , เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์ , ภัทราพร ทิพย์มงคล , โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 
      12.4 ประสบการณ์ในการสอน 

4 ปี 
 

12.5 ภาระงานสอน 
12.5.1 วิชาการจัดการทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจการบิน 
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13. ชื่อ นางสาวภัทราพร  นามสกุล ทิพย์มงคล 
13.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
13.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและ                     

การท่องเที่ยว) 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2554 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสยาม 2550 
 

13.3 ผลงานทางวิชาการ 
      13.3.1 งานวิจัย  
   - 

13.3.2 บทความทางวิชาการ  
ลลิดา แก้วฉาย, ปรัชญพัขร วันอุทา, เกียรติสุดา กลิ่นจันทร์, ภัทราพร ทิพย์มงคล, โรจนันท์  
          ทรงอยู่ และ แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ (2017). การสร้างประสบการณ์จากตราสินค้า    
         สู่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในธุรกิจภาคบริการของประเทศไทย. ในเอกสาร 
          สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 23 มิถุนายน 2560. (450 -459) 
  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
      13.4 ประสบการณ์ในการสอน 

5 ปี 
 

13.5 ภาระงานสอน 
13.5.1 วิชาทัศนคติและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



134 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งแบ่งแบบ
ส ารวจออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิต 
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิต 
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ ร้อยละ 
ประเภทของหน่วยงาน   
ส่วนราชการ 2 10.0 
รัฐวิสาหกิจ 3 15.0 
หน่วยงานเอกชน 15 75.0 
รวม 20 100.0 
จ านวนบัณฑิตใหม่ในหน่วยงาน   
จ านวนน้อยกว่า 5 คน 5 25.0 
จ านวน 5 – 10 คน 6 30.0 
จ านวนมากกว่า 10 คน 9 45.0 
รวม 20 100.0 
จ านวนความต้องการบัณฑิต   
จ านวนน้อยกว่า 5 คน 2 10.0 
จ านวน 5 – 10 คน 5 25.0 
จ านวนมากกว่า 10 คน 13 65.0 
รวม 20 100.0 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิตสามารถจ าแนกหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 
 ประเภทของหน่วยงาน พบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 หน่วยงาน ซึ่งเป็น
ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มี
ประเภทของหน่วยงานที่บัณฑิตอยู่มากท่ีสุด คือ หน่วยงานเอกชน จ านวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ 75.0 รองลงมาคือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และน้อยที่สุด
คือ ส่วนราชการ จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
 จ านวนบัณฑิตใหม่ในหน่วยงาน พบว่า จ านวนของหน่วยงานที่รับบัณฑิตใหม่เข้าเป็น
พนักงานในหน่วยงานทั้งหมด 20 หน่วยงาน มีจ านวนพนักงานใหม่มากที่สุด คือ มีจ านวนพนักงาน
ใหม่มากกว่า 10 คน จ านวน 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ จ านวน 5 – 10 คน 
จ านวน 6 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยที่สุด จ านวนน้อยกว่า 5 คน จ านวน 5 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 จ านวนความต้องการบัณฑิต พบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 20 หน่ วยงาน มี
หน่วยงานที่ต้องการบัณฑิตจ านวนมากที่สุด คือ จ านวนมากกว่า 10 คน จ านวน 13 หน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา คือ จ านวน 5 – 10 คน จ านวน 5 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
น้อยที่สุด คือ จ านวนน้อยกว่า 5 คน จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ค่าระดับคะแนน     คะแนน 
มากที่สุด     5 
มาก      4 
ปานกลาง     3 
น้อย      2 
น้อยที่สุด     1 
 
 การอภิปรายผลจะใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใช้เกณฑ์
เฉลี่ยในการค านวน ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                 จ านวนชั้น 
     = 5 – 1   = 0.80 
         5 
เกณฑ์เฉลี่ยของระดับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
4.21 – 5.00 หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความต้องการบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.50 0.51 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.20 0.47 
1.3 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 4.10 0.55 
1.4 เคารพในระเบียบและกฏเกณฑ์ 3.80 0.62 

รวม 4.15 0.54 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.15) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีระเบียบวินัย (4.50) 
รองลงมาคือ มคีวามซื่อสัตย์สุจริต (4.20) 
 
2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.60 0.52 
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.80 0.54 
2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านอื่นๆ 4.40 0.50 
2.4 สามารถประยุกต์สาขาวิชาที่ศึกษาในการด าเนินชีวิต 4.00 0.65 
รวม 4.45 0.55 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (4.45) เมื่อ
จ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษามาได้ (4.80) รองลงมา คือ มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (4.60) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.20 0.51 
3.2 มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.20 0.51 
3.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา 4.40 0.50 

รวม 4.26 0.51 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.26) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีการพัฒนาองค์ความรู้
ตลอดเวลามากที่สุด (4.40) รองลงมาคือ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ มีทักษะใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (4.20) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.1 สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมี

คุณภาพ 
4.80 0.54 

4.2 สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี 4.30 0.51 
4.3 มคีวามรับผิดชอบในการกระท าของตัวเอง 4.40 0.50 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี 4.10 0.55 

รวม 4.40 0.53 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (4.47) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
บัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด  (4.80) 
และรองลงมา คือ บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการกระท าของตัวเอง (4.40) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 4.00 0.65 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.40 0.50 
5.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3.80 0.62 
5.4 สามารถใช้ภาษาท่ี 3 ในการสื่อสารได้ 4.30 0.51 

รวม 4.12 0.57 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.12) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.40) รองลงมา คือ สามารถ
ใช้ภาษาท่ี 3 ในการสื่อสารได้ (4.30) 
 
6. ด้านทักษะพิสัย 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
6.1 มีความเป็นผู้มีจิตบริการ 4.80 0.54 
6.2 มีความคิดสร้างสรรค์ 4.10 0.55 
6.3 มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 3.80 0.62 

รวม 4.23 0.57 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะพิสัย อยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.23) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความเป็นผู้มีจิต
บริการ (4.80) รองลงมา คือ มีความคิดสร้างสรรค์ (4.10) 

 
  จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.27) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะพิสัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรทีป่รับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
Airline Business Management (International Program) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
Aviation Business Management (International Program) 

มีการปรับเปลีย่นช่ือภาษาอังกฤษเพื่อความถูกต้อง 
จากเดิมที่ใช้ Airline เปลีย่นเป็น Aviation ที่แปลว่า
การบินที่มีความหมายตรงกับเนื้อหาในหลักสตูร 

 

1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ลดจ านวนหน่วยกติลง 12 หน่วยกติ โดย
ปรับรวมเนื้อหาในรายวิชาในกลุม่วิชา
บังคับท่ีซ้ ากัน และลดจ านวนวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกลงโดยเพิ่มจ านวนช่วงโมงในการ
สอนมากขึ้น 
 
เพิ่มกลุ่มวิชาเสรมิของวิทยาลัยนวตักรรม
การจัดการในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน 2 
วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 
เพิ่มหน่วยกิตวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
จากเดิม 7 หน่วยกิต เป็น 13 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 96 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 
2.2) กลุ่มวิชาเนื้อหา 

6 
78 

ไม่นับหน่วยกติ 
หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 72 หน่วยกิต 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 13 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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2. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

1.  ไม่ม ี  1. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
Personality Development for Hospitality 
Industry   
บทบาทและความส าคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งหลักการ
พัฒนาบุคลิกภาพต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การ
แต่งกาย มารยาททางสังคมและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 
The roles and the significance of personality 
affecting personel in hospitality including the 
principle for developing different aspects of 
personality; communication, clothing, social 
manners, and human relations. 

3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

2. ไม่ม ี  2. ICM102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 
Creative Thinking and Innovative 
Management        
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
จัดการในองค์การ  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ 
การน าเสนอความคิดใหม่ในการเป็นผู้น าในการก าหนด
นวัตกรรมในองค์เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สั งคมการเมื อง และ
เทคโนโลยี 
Concepts, theories, patterns, processes, 
meanings and components of creative thinking 
and innovative management. The importance 
and relationship between creative thinking 
and innovative management. Presenting  new 
ideas to be the leaders of innovation in 
organizations for the development and 
problem solving of environmental, economic, 
social-political, and technological issues. 

3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

   3. ICM104 ภาษาอังกฤษเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Innovative Business English 
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการโต้ตอบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมุ่งเน้นการฝึกฝน
การสนทนาในบริบททางนวัตกรรมทางธุรกิจและ
บริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Concepts, theories, patterns, processes, 
meaning and  components of English in 
formal and informal respondes focusing on 
communication in innovative business 
context and cultural communicational 
context. 

3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 
1.  ไม่ม ี  1. ICM103 นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการ 

Innovative Entrepreneurship 
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ ความหมายและ
องค์ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ศึกษาถึงการน านวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 
การแสวงหาความร่วมมือและการระดมเงินทุนเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรม การตลาดส าหรับนวัตกรรม การ
เผยแพร่นวัตกรรม  
Concepts, theories, patterns, processes, 
meaning and  components of 
entrepreneurship driven by innovation. 
Study how to bring innovation to 
commercial markets, search for partnerships 
and raise funds for developing innovations 
including  markets and publishing for 
innovations. 

 3(2-2-5) เป็นรายวิชาที่เพิ่มใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

2. IAM103 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 
Marketing for Airline Business 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ของ
การตลาด แนวคิดการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบ
การตลาดของธุรกิจการบิน 
The study of the meaning and 
significance of marketing, marketing 
concept, customers’ behavior, 
understanding of marketing 
components, marketing categories 
and marketing system of airline 
business. 

 3(3-0-6) 2. IAM220 การตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 
Marketing for Aviation Business 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการตลาด 
แนวคิดการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประเภทของ
ตลาด ระบบการตลาดของธุรกิจการบิน 
The study of the meaning and significance of 
marketing, marketing concepts, customer 
behavior, understanding of marketing 
components, marketing categories and 
marketing systems in aviation business. 

 3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบาย
รายวิชา และรหัสวิชาจาก 
Airline เ ป็ น  Aviation 
เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาในการ
เรี ยน เนื่ อ งจาก  Airline 
แปลว่าสายการบิน ซึ่งไม่
ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่ ง เน้ น ก า ร ศึ ก ษ า ใน
ภาพรวมด้านการบิน ซึ่ง
หมายถึง Aviation และ
เพื่อป้องกันการสับสนจึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนรหัส
วิชาด้วย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

3. IAM107 กฎหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 
Aviation Law and Regulations 
ศึกษากฎหมายข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 
เพื่อท าความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมาย
ตลอดจนการบังคับใช้และการก ากับดูแล
จากหน่วยงานของรัฐบาล 
The study of aviation law and 
regulations for understanding the 
basic law and its usage and the 
work of government organization 
regulators.   

 3(3-0-6) 3. IAM107 กฏหมายและข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน 
Aviation Law and Regulations 
ศึกษากฏหมายข้อก าหนดเกี่ยวกับการบิน เพื่อท า
ความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมายตลอดจนการ
บังคับใช้และการก ากับดูแลจากหน่วยงานของ
รัฐบาล 
The study of aviation law and regulations 
for understanding the basic law and thier 
usage and the work of government 
organization regulators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 3(3-0-6) ไม่มีการปรับเปลี่ยน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

4. IAM109 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 1 
English for Airline Business 
Management 1 
ศึ กษ าค าศั พท์ เท คนิ คภ าษ าอั งกฤษ
ทางด้านการบิน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อ
การสื่อสารโดยเน้นทักษะด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจการบิน 
The study of aviation technical 
terms and fundamental English for 
communication emphasizing on 
listening and speaking skills 
necessary for airline business 
management. 
 
 
 
 
 
 

 3(3-0-6) 4. VLE251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 1 
English for Aviation 1 
ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้านการบินและภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารโดยเน้นทักษะด้านการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน 
The study of aviation technical terms and 
fundamental English for communication 
emphasizing listening and speaking skills 
necessary for aviation business. 

 3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาโดย
ปรับเปลีย่นจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการธุรกจิการบิน 1 
และ รายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการธุรกจิการบิน 2 
เนื่องจากต้องการให้
เนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤ
กระชับและตรงตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตรมาก
ที่สุด ท้ังนี้สาขาวิชายัง
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่
เป็นปฏิบัตมิายิ่งขึ้นจึ่งไดม้ี
การปรับเปลี่ยนจ านวน
หน่วยกิตด้วย เพื่อ
สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

5. ไม่ม ี  5. IAM115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการใน
ธุรกิจการบิน 
Attitude, Aptitude and Psychology in 
Aviation Business 
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรม
ของบุคคล  หลักและเทคนิคการให้บริการ การบริหารและ
พัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ  รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาทัศนคติและความถนัดให้พร้อมต่อการท างานธุรกิจ
การบิน 
The study of concepts and fundamental theories of 
psychology used in hospitality industry; principles of 
human relationship; behavior of communication 
affecting attitudes, values and behavior of 
individuals; principles and techniques of the 
hospitality industry; management and development 
of hospitality industry; personality and ethics of 
personnel related to hospitality industry including 
methods of improving and developing readiness for 
working in aviation business 

3(3-0-6) ป รั บ เป ลี่ ย น ม า จ า ก
ราย วิ ช าจิ ต วิ ท ย าก าร
บริการ โดยเพิ่ม เนื้ อหา
เกี่ ย วกั บทั ศนคติ  แล ะ
ความถนัด เนื่องจากใน
ธุรกิ จการบิ น  ทั ศนคติ 
ความถนัดและจิตวิทยา
การบริการถือว่าเป็นสิ่ ง
ส าคัญในการเข้าท างาน
และระหว่างการท างาน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

6. IAM214 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 2        
English for Airline Business 
Management 2      
ศึกษาและฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบินใน
ขอบข่ายอันกว้างขวางขึ้นโดยเน้นศัพท์
และส านวนที่ใช้การสื่อสารส าหรับการ
ขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน    
The study and practice of listening, 
speaking, reading and writing skills 
concerning airline business 
management in a wider space, 
emphasizing on airline 
communication terminology and 
idiom used in air logistics and 
airports.    

  3(3-0-6) 6. VLE252 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 2 
English for Aviation 2 
ศึกษาและฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บินในขอบข่ายอันกว้างขวางขึ้นโดยเน้นศัพท์และ
ส านวนที่ใช้การสื่อสารส าหรับการขนส่งทางอากาศ
และท่าอากาศยาน 
The study and practice of listening, 
speaking, reading and writing skills 
concerning aviation business in a wider 
space, emphasizing aviation communication 
terminology and idiom used in air logistics 
and airports. 

 3(2-2-5) ปรับเปลีย่นช่ือรายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยยึด
เนื้อหาบางส่วนมาจาก
รายวิชา IAM109 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการธุรกจิการบิน 1 
และ IAM214 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการธุรกจิการบิน 2 
เนื่องจากต้องการให้
เนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤ
กระชับและตรงตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตรมาก
ที่สุด ท้ังนี้สาขาวิชายัง
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่
เป็นปฏิบัตมิายิ่งขึ้นจึ่งไดม้ี
การปรับเปลี่ยนจ านวน
หน่วยกิตด้วย เพื่อ
สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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7. IAM101 การจัดการธุรกิจการบินขั้นพื้นฐาน 
Basic Airline Business 
Management 
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการ
ธุรกิจการบิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจการบินประวัติความเป็นมา 
ลักษณะ องค์ประกอบ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน 
The study of basic structure of 
airline business management, basic 
knowledge concerning airline 
business management, history, 
characteristics, factors and airline 
units associating airline business 
management.    
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 7. IAM116 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบิน 
Introduction to Aviation Business 
Management 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นและประวัติความเป็นมาของ
ธุรกิจการบิน ลักษณะที่ส าคัญและองค์ประกอบใน
ธุรกิจการบิน หลักการบิน ปัจจัยต่าง  สภาวะ
แวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน โดยรวม
ถึงองค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน 
The study of basic knowledge and history of 
aviation business, characteristics and 
components, principles of flight, aviation 
environments, and units associated with 
aviation business. 

3(3-0-6) ป รั บ เป ลี่ ย น ม า จ า ก
ร า ย วิ ช า  IAM101 ก า ร
จัดการธุรกิจการบินขั้น
พื้นฐาน โดยในหลักสูตร 
ปี  2556  ร าย วิ ช าก าร
จัดการธุรกิจการบินจะ
แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
ขั้นต้นและขั้นสูง ทั้งนี้ ใน
หลักสูตรปรับปรุง ได้มี
การรวมเนื้อหาในรายวิชา
การจัดการธุรกิจขั้นสูงกับ
ราย วิ ช าอื่ น ท า ให้ จ าก
รายวิชาการจัดการธุรกิจ
การบินขั้นต้นเป็นรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจการบิน ที่
มีเนื้อหาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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8. IAM109 พฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 
Organization Behavior for Airline 
Business 
ศึกษาพฤติกรรมองค์การในธุรกิจการบิน 
กระบวนการรับรู้  การเรียนรู้แรงจูงใจ 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  ภ า ว ะ ผู้ น า  ก า ร
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีมและ
รวมถึงวัฒนธรรมองค์การการบิน 
The study of organizational 
behaviors in airline business, 
perception process, motivation, 
group behavior, leadership, 
communication, teamwork and 
culture of airline organization. 

3(3-0-6) 8. IAM117 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 
Organizational Theory and Behavior for 
Aviation Business 
ศึกษาถึงการวางแผน โครงสร้างการจัดองค์การ  
การจัดการนวัตกรรม ปัจจัยแวดล้อม แนวคิดและ
ทฤษฎีทางด้านการจัดการ การควบคุมและการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  ศึกษาทฤษฎีและ
พฤติกรรมองค์การส าหรับธุรกิจการบิน กระบวนการ
รับรู้ การเรียนรู้แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้น า 
การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีมและรวมถึง
วัฒนธรรมองค์การการบิน 
The study of planning, organizational structure, 
innovative management, environmental 
factors, ideas, concepts and theories of 
management, supervision and social 
responsibility. The study of organizational 
behavior in aviation business, perception 
process, motivation, group behavior, 
leadership, communication, teamwork and 
culture of aviation organizations. 
 

3(3-0-6) เป็ นการรวม เนื้ อห าใน
ร า ย วิ ช า  IAM109 
พฤติกรรมองค์การส าหรับ
ธุรกิจการบิน และรายวิชา 
IAM105 ทฤษฎีองค์การ
ส าหรับธุรกิจการบิน เพื่อ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกันของเนื้อหา
ในรายวิชา อีกทั้งยังเป็น
การลดจ านวนหน่วยกิตลง 
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9. IAM105 ทฤษฎีองค์การส าหรับธุรกิจการบิน 
Organization Theory for Airline 
Business 
ศึกษาถึงการวางแผน โครงสร้างการจัด
องค์การ  การจัดการนวัตกรรม ปัจจัย
แวดล้อม แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการ
จัดการ การควบคุมและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการองค์การ
ภายในธุรกิจการบิน 
The study of planning, organizational 
structure, innovative management, 
environmental factors, ideas, concepts 
and theories of management, 
supervision and social responsibility in 
airline business organization. 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 9.  ไม่มี  เป็นการรวมเนื้อหาใน
รายวิชา IAM109 
พฤติกรรมองค์การส าหรับ
ธุรกิจการบิน และรายวิชา 
IAM105 ทฤษฎีองค์การ
ส าหรับธรุกิจการบิน เพื่อ
ความเหมาะสม 
สอดคล้องกันของเนื้อหา
ในรายวิชา อีกทั้งยังเป็น
การลดจ านวนหน่วยกิตลง 
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10. IAM211 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน 
Ground Service Management 
ศึกษาการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นโดย
เน้นในส่วนของงานบริการผู้โดยสาร  การ
ออกบัตรที่นั่ง การน าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 
การควบคุมน้ าหนัก และความสมดุลของ
เครื่องบิน การจัดเตรียมเอกสารและการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ปล่อยเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบินบริการ
ด้านการบิน การดูแลผู้โดยสาร และสินค้า 
การจัดการอาคารสถานที่  รวมทั้งการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์   
The study of ground service 
management emphasizing on 
passenger service, check-in service, 
passenger boarding, load control, 
documentation and co-ordination 
with other sections for dispatching 
aircraft, passenger service, cargo, 
building as well as customer 
relationship management. 

3(2-2-5) 10. IAM320 การจัดการการบริการภาคพ้ืน 
Ground Service Management 
ศึกษาขั้นตอนและการปฏิบัติการภาคพื้นดินของสาย
การบินและท่าอากาศยานโดยเน้นในส่วนงานบริการ
ผู้โดยสารและสินค้า การออกบัตรโดยสาร การ
เช็คอิน การน าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ประเภทของ
สินค้าอันตราย การจัดการสัมภาระของผู้โดยสาร 
การจัดเตรียมเอกสาร การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ก่อนท่ีจะสามารถปล่อยเที่ยวบิน 
The study of airline and airport ground 
processes and operations focusing on 
passenger services and goods, ticketing, check-
in service, passenger boarding, dangerous 
goods categories, passenger baggage, 
documentation and co-ordination with other 
sections for dispatching aircraft. 

3(2-2-5) ป รั บ เป ลี่ ย น ม า จ า ก
ร า ย วิ ช า  IAM211 ก า ร
จั ด ก า ร ง า น บ ริ ก า ร
ผู้โดยสารภาคพื้น โดยมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน
ค าอธิบ ายรายวิชาให้ มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

154 



144 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 

11. IAM204 การจัดการการบริการการจราจรทาง
อากาศ 
Air Traffic Service Management 
ศึกษาความรู้พื้ นฐานของการจัดการ
การจราจรทางอากาศด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงทางการบิน รวมทั้งเทคนิค
ของการปฏิบัติการบิน 
The study of fundamental 
knowledge of air traffic control in 
terms of safety and security 
including complex techniques of 
flight operation. 

3(3-0-6) 11. IAM318 การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ 
Air Traffic Service Management 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการจัดการการจราจรทาง
อากาศด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการ
บิน รวมทั้งเทคนิคของการปฏิบัติการบิน 
The study of fundamental knowledge of air 
traffic control in terms of safety and 
security including complex techniques of 
flight operations. 

3(2-2-5) มีการเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาเนื่องจากป้องกันการ
สับสน เพราะหลักสูตร
ให ม่ ได้ มี ก ารป รับ ป รุ ง
หน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้อง
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบ WIL 

12. IAM207 การบริการโภชนาการส าหรับธุรกจิการบิน 
Catering Service Management 
ศึกษาการให้บริการด้านโภชนาการสาย
การบินโดยเน้นหลักของกฎและข้อบังคับ
ของการควบคุมความสะอาด และขั้นตอน
การจัดเตรียมอาหารครัวร้อนและครัวเย็น
ตามมาตรฐานนานาชาติ ในการน าขึ้น
บริการและเที่ยวบิน 
The study of basic principle of 
catering services for airline 

3(3-0-6) 12. IAM321 การจัดการการบริการโภชนาการ 
Catering Service Management 
ศึกษาการให้บริการด้านโภชนาการสายการบินโดย
เน้นหลักของกฎและข้อบังคับของการควบคุมความ
สะอาด และขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารครัวร้อน
และครัวเย็นตามมาตรฐานนานาชาติในการน าขึ้น
บริการและเที่ยวบิน 
The study of basic principles of catering services 
for aviation business, emphasizing rules and 
regulations of hygiene food control, steps of food 

3(2-2-5) ได้มีการปรับเปลีย่นหน่วย
กิตให้เน้นการปฏิบัติมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อสอดคล้องต่อ
การจัดการเรยีนการสอน
แบบ WIL และมีการ
ปรับเปลีย่นค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษจาก
เดิมใช้ค าว่า airline 
เปลี่ยนเป็น aviation อีก
ทั้งยังปรับจากเดิมที่เป็น 155 
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business, emphasizing on rules and 
regulation of hygiene food control, 
steps of food and beverage 
preparation on board according to 
standard international airline 
procedure for up lift catering. 

and beverage preparation according to 
international aviation standards for onboard 
catering. 

รายวิชาเลือกเป็นรายวิชา
บังคับ 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชาเนื่องจากป้องกัน
ก า ร สั บ ส น  เพ ร า ะ
หลั กสู ต รให ม่ ได้ มี ก าร
ปรับปรุงหน่วยกิตที่ เน้น
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 

13. IAM209 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน 
In-flight Service Management 
ศึ กษ าถึ งหลั กและวิธี ก ารบริ ก ารบน
เที่ ยวบินเพื่ อ ให้ ผู้ โดยสารได้ รับความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด เน้น
ถึงบรรยากาศและวิธีปฏิบั ติ งานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในด้าน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และด้าน
ก ากับดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ บนเที่ยวบิน การ
ตระ เตรียม งานตั้ งแต่ ก่ อน เครื่ อ งขึ้ น 
ระหว่ างเที่ ยวบิ นและหลั งเครื่ องลง มี

3(3-0-6) 13. IAM319 การจัดการการบริการบนเคร่ืองบิน 
In-flight Service Management 
ศึกษาถึงหลักและวิธีการบริการบนเที่ยวบินเพื่อให้
ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจ
สูงสุด เน้นถึงบรรยากาศและวิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในด้านการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม และด้านก ากับดูแลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดจนหน้าที่อื่นๆ บน
เที่ยวบิน การตระเตรียมงานตั้งแต่ก่อนเครื่องขึ้น 
ระหว่างเที่ยวบินและหลังเครื่องลง มีการศึกษาดูงาน
ภาคปฏิบัติในเที่ยวบินอีกด้วย 
The study of in-flight principles and procedures to 

3(2-2-5) ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วย
กิตโดยเน้นการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อ
การจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  WIL แ ล ะ มี ก า ร
ปรับ เปลี่ ยนค าอธิบ าย
รายวิชาภาษาอังกฤษจาก
เ ดิ ม ใ ช้ ค า ว่ า  airline 
เปลี่ยนเป็น aviation อีก
ทั้งยังปรับจากเดิมที่ เป็น
รายวิชาเลือกเป็นรายวิชา
บังคับ 156 
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การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในเที่ยวบินอีกด้วย 
The study of in-flight principles and 
procedures to enhance highest 
passengers convenience and 
satisfaction, emphasizing on service 
atmosphere and procedures of cabin 
crews both in the field of service of 
food and  beverage, in passenger 
safety in other in-flight responsibilities; 
preparation of pre-flight, in-flight and 
post-flight service and study trip of in-
flight operation. 

enhance highest passengers convenience and 
satisfaction, emphasizing service atmosphere and 
procedures of cabin crews both in the field of 
service of food and  beverages, and passenger safety 
in other in-flight responsibilities; preparation of pre-
flight, in-flight and post-flight service and study trip of 
in-flight operation. 

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชาเนื่องจากป้องกัน
ก า ร สั บ ส น  เพ ร า ะ
หลั กสู ต รให ม่ ได้ มี ก าร
ปรับปรุงหน่วยกิตที่ เน้น
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 

14.IAM212 การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 
Air Cargo and Logistics 
ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นของข้อบังคับ
ของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
และพัสดุภัณฑ์  สินค้าอันตราย ศึกษา
ความหมาย ความส าคัญ บทบาทการ
จัดการและการด าเนินงานการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ระบบเอกสาร รูปแบบของธุรกิจ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ วิเคราะห์ปัญหา

3(2-2-5) 14. IAM322 การจัดการการบริการพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 
Air Cargo Service Management 
ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นของข้อบังคับของธุรกิจ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางอากาศและพัสดุภัณฑ์ สินค้าอันตราย 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทการจัดการ
และการด าเนินงานการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ระบบเอกสาร รูปแบบของธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน
และการพัฒนารูปแบบธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ 

3(2-2-5) มี ก า รป รั บ เป ลี่ ย น ช่ื อ
ภาษาอังกฤษจากเดิมโดย
เน้ น ที่ ด้ านการจั ด ก าร
ครุภัณฑ์ทางอากาศทั้งนี้มี
การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
เนื่ อ งจ าก ป้ อ งกั น ก าร
สับสน เพราะหลักสูตร
ใหม่ได้มีการปรับปรุงช่ือ
ใหม ่ 157 
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ที่ เกิดจากการด าเนินงานและการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ 
The study of basic principles of air 
cargo services, transport regulations, 
organizations related to air cargo 
and packages, dangerous goods; the 
study of meaning, importance, 
management rules and air cargo 
management, documentation, 
models of air cargo business, 
problem analysis dealing with 
operation and cargo service 
development.  

The study of basic principles of air cargo services, 
transport regulations, organizations related to air 
cargo and packages, dangerous goods; the 
study of meaning, importance, management 
rules and air cargo management, 
documentation, models of air cargo business, 
problem analysis dealing with operation and 
cargo service development. 

15. IAM312 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 3 
English for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาและฝึกทักษะในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอั งกฤษ ทั้ งยามปรกติ และยาม
ฉุกเฉิน การประชุม การส่งข่าวสารทาง
ธุรกิจการบินอย่างเป็นมาตรฐาน 
The study and practice of standard 

3(3-0-6) 15. VLE253 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 3 
English for Aviation 3 
ศึ ก ษ าแ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใน ก า รสื่ อ ส า ร โด ย ใ ช้
ภาษาอังกฤษ เน้นภาคปฏิบัติในการศึกษาทักษะใน
การสื่อสาร ทั้ งยามปรกติ  หรือยามฉุกเฉินการ
ประชุม การส่งข่าวสารทางธุรกิจการบิน  ระดับที่สูง
กว่ามาตรฐานทั่วไป 
The study and practice of communication skills 
in English emphasizing  practical skills in both 

3(2-2-5) เนื่ อ งจ าก ต้ อ งก า ร ให้
เนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤ
กระชับและตรงตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตรมาก
ที่ สุด  ทั้ งนี้ สาขาวิชายั ง
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่
เป็นปฏิบัติมายิ่งขึ้นจึ่งได้มี
การปรับเปลี่ยนจ านวน
ห น่ ว ย กิ ต ด้ ว ย  เ พื่ อ
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communication skills in English in both 
normal and emergency situation, in 
meeting and sending standard airline 
business information. 

normal and emergency situations, in meetings 
and communicating standard aviation business 
information in advanced business. 

สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 

16. IAM411 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 4 
English for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาและฝึกทักษะในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เน้นภาคปฏิบัติในการศึกษา
ทักษะในการสื่อสาร ท้ังยามปรกติ หรือยาม
ฉุกเฉินการประชุม การส่งข่าวสาร ทางธุรกิจ
การบิน ระดับชาติสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
A continuation of English for Airline 
Business Management 3; the study 
and practice of communication 
skills in English emphasizing on 
practical skills in both normal and 
emergency situation, in meeting and 
sending standard airline business 
information in advance business. 

  ไม่ม ี  เนื่ อ งจ าก ต้ อ งก า ร ให้
เนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤ
กระชับและตรงตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตรมาก
ที่ สุ ด  จึ ง ได้ มี ก า ร ร วม
เ นื้ อ ห า ใ น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการธุรกิ จการบิน  3 
และ ภาษาอังกฤษส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน 4 
เข้าด้วยกัน ทั้งนี้สาขาวิชา
ยังมุ่ งเน้นการเรียนการ
สอนที่เป็นปฏิบัติมายิ่งขึ้น
จึ่ งได้มีการปรับเปลี่ยน
จ านวนหน่วยกิตด้วย เพื่อ
สอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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 ไม่มี  16. IAM323 การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน 
Airport Operations and Management 
ศึกษาภาพรวมของการปฏิบัติการและการจัดการ
สนามบิน สารสนเทศ กลยุทธ์การตลาด การออกแบบ
สนามบิน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสนามบิน การรักษาความปลอดภัย
ของสนามบิน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับสนามบิน 
The study of overview of airport operations 
and management, information and 
communication technology, airport marketing 
management, designing airport terminals, 
customer service quality management, 
managing environmental factors,  airport 
safety and security and airport case studies. 

3(2-2-5) เนื่องจากสาขาวิชาการ
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น 
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็น
สาขาวิชาที่ เน้นศึกษาใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบิ น ใน ภาพรวมซึ่ ง
สนามบินก็ถือว่าเป็นอีก
หนึ่งองค์ประกอบส าคัญ
ในธุรกิจการบิน 

 ไม่มี  17. IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค 
TOEIC Preparation 
มุ่งฝึกนักศึกษาให้มีทักษะในการสอบโทอิคโดยสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาในการท าข้อสอบ 
This course aims to equip students with skills in 
doing the Test of English for International 
Communication (TOEIC); thestudents will 
become familiar with the test. 

3(2-2-5) การสอบโทอิคมี
ความส าคญัอย่างสูงใน
ธุรกิจการบิน จึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาใน
การสอบโทอิค 
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17. IAM401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 
Strategic Management for Airline 
Business 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกธุรกิจ องค์ประกอบของการ 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมาย 
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน 
ก าหนดกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ประเมินผลและติดตาม 
The analysis of external and 
internal business, components of 
strategic planning, goal setting, 
environmental structure of 
competition, strategic planning and 
its practice including  
implementation, evaluation and 
monitoring. 

3(3-0-6) 18. IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการบิน 
Strategic Management for Aviation 
Business 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ธุรกิจ องค์ประกอบของการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การก าหนดเป้าหมาย โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน ก าหนดกลยุทธ์ น ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ประเมินผลและติดตาม 
The analysis of external and internal 
businesses, components of strategic 
planning, goal setting, environmental 
structure of competition, strategic planning 
and its practice including  implementation, 
evaluation and monitoring. 

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบาย
รายวิชา และรหัสวิชาจาก 
Airline เป็น Aviation 
เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาในการ
เรียนเนื่องจาก Airline 
แปลว่าสายการบิน ซึ่งไม่
ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาใน
ภาพรวมดา้นการบิน ซึ่ง
หมายถึง Aviation และ
เพื่อป้องกันการสับสนจึง
ได้มีการปรับเปลีย่นรหสั
วิชาด้วย 

18. IAM402 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 
Research for Airline Business 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย เพื่อค้นคว้าวิจัยใน
หัวข้อความส าคัญ เกี่ ยวข้องกับ ธุรกิจ           
ก า ร บิ น  ป ร ะ โย ช น์  ข้ อ จ า กั ด แ ล ะ

3(2-2-5) 19. IAM419 การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน 
Research for Aviation Business 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย เพื่อค้นคว้าวิจัยในหัวข้ อ
ความส าคัญเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ประโยชน์ 
ข้อจ ากัดและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

3(2-2-5) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบาย
รายวิชา และรหัสวิชาจาก 
Airline เป็น Aviation 
เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาในการ
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จรรยาบรรณของนักวิจัย 
The study of research methodology 
searching for significance issues 
relevant to airline business, 
including benefits, limitation and 
ethics of researchers. 

The study of research methodology 
searching for significant issues relevant to 
aviation business, including benefits, 
limitations and ethics of researchers. 

เรียนเนื่องจาก Airline 
แปลว่าสายการบิน ซึ่งไม่
ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาใน
ภาพรวมดา้นการบิน ซึ่ง
หมายถึง Aviation และ
เพื่อป้องกันการสับสนจึง
ได้มีการปรับเปลีย่นรหสั
วิชาด้วย 

19. IAM403 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 
Case Study of Irregularity 
Problem in Airline Business 
ศึกษาและวิเคราะห์กรณีปัญหาในธุรกิจ
การบินและปัญหาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการบิน โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆซึ่ง
ท าให้ประสบความส าเร็จและล้มเหลวใน
การด าเนินงานทางด้านการบินเพื่อให้
นั กศึ กษาสาม ารถน าความ รู้ ที่ ได้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
The study and analysis of problems 
in airline business and others 

3(2-2-5) 20. IAM420 กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน 
Case Study of Irregularity Problem in 
Aviation Business 
ศึกษาและวิเคราะห์กรณีปัญหาในธุรกิจการบินและ
ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆซึ่งท าให้ประสบความส าเร็จและล้มเหลว
ในการด าเนินงานทางด้านการบินเพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
The study and analysis of problems in aviation 
business and other problems concerning 
aviation business by studying aviation 
achievement and failure business factors to 

3(2-2-5) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบาย
รายวิชา และรหัสวิชาจาก 
Airline เป็น Aviation 
เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาในการ
เรียนเนื่องจาก Airline 
แปลว่าสายการบิน ซึ่งไม่
ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ในค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาใน
ภาพรวมดา้นการบิน ซึ่ง
หมายถึง Aviation และ
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problems in airline business and 
others problems concerning airline 
business by studying achieved and 
failed airline business factors to 
enable students to be able to 
apply their knowledge in problem 
solving. 

enable students to be able to apply their 
knowledge in problem solving. 

เพื่อป้องกันการสับสนจึง
ได้มีการปรับเปลีย่นรหสั
วิชาด้วย 

20. IAM303 เศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจการบิน 
Economics for Airline Business 
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ลักษณะตลาด อุป
สงค์ อุปทาน สถาบันการเงิน การผลิต 
การค้า การลงทุนและวิเคราะห์ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางในการแก้ปัญหาใน
การบิน 
The study of economic situation, 
characteristics of market, demand 
and supply, financial institution, 
production process, trading 
investment, analysis of economic 
problems and methods of problem 
solving in airline business. 

3(3-0-6) 21. IAM417 เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณส าหรับ
ธุรกิจการบิน 
Economics and Budget Control for 
Aviation Business 
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ลักษณะตลาด อุปสงค์ 
อุปทาน สถาบันการเงิน การผลิต การค้า การลงทุน
และวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการบิน รวมทั้งการพัฒนาและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ควบคุม การตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร 
การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจ ากัดของข้อมูล
ต่างๆ การจัดท างบประมาณ งบการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงินและงบกระแสเงินสด 

3(3-0-6) เป็นการควบรวมเนื้อหาที่
ซ้ า ซ้ อ น กั น ร ะ ห ว่ า ง
ร า ย วิ ช า  IAM303 
เศ รษ ฐศาสต ร์ ส าห รั บ
ธุรกิจการบินและรายวิชา 
IAM302 ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณส าหรับธุรกิจ
การบิน เพื่อความกระชับ
ในเนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตลง 
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The study of economic situations, 
characteristics of markets, demand and 
supply, financial institutions, production 
processes, trading investments, analysis of 
economic problems and methods of 
problem solving in aviation business.  
Including the study of development and 
analysis of accounting data to be 
implemented; planning, decision making 
through the study of  total costs and 
variable costs; the analysis of the 
relationship between costs, profits, taxes 
and limitations of other data including 
budget preparation, balance sheet and cash 
flow. 
 

21. IAM302 การก าหนดงบประมาณส าหรับธุรกจิการ
บิน 
Budget Control for Airline 
Business 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน าไปใช้ในการ

3(2-2-5)  ไม่ม ี  เป็นการควบรวมเนื้อหาที่
ซ้ า ซ้ อ น กั น ร ะ ห ว่ า ง
ร า ย วิ ช า  IAM303 
เศ รษ ฐศาสต ร์ ส าห รั บ
ธุรกิจการบินและรายวิชา 
IAM302 ก า ร ก า ห น ด
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วางแผนควบคุม การตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญ ชีต้นทุนรวมและการ
ต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การ
วิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจ ากัดของ
ข้อมูลต่าง ๆ การจัดท างบประมาณ งบ
การเปลี่ ยนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสด 
The study of development and 
analysis of accounting data to be 
implemented planning, decision 
making through studying the total 
cost and variable cost; the analysis 
of the relationship among cost, 
profit, tax and limitation of other 
data including budget preparation, 
balance sheet and cash flow. 

งบประมาณส าหรับธุรกิจ
การบิน เพื่อความกระชับ
ในเนื้อหาและลดจ านวน
หน่วยกิตลง 
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1. IAM108 ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการ
บิน 1 
Thai for Airline Business 
Management 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูด
ภาษาไทยเบื้องต้นในกรณีจ าเป็นต้องใช้
ภาษาไทยในการท างานด้านการจัดการ
ธุรกิจการบิน บทเรียนจะประกอบด้วย
รูปแบบบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน
อย่างง่าย 
The study of fundamental Thai 
listening and speaking skills 
necessary for the use in airline 
business management, emphasizing 
on simple daily life conversation. 

3(3-0-6) 1. VLT111 ภาษาไทยเพ่ือการบิน 1 
Thai for Aviation 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเบื้ องต้นในกรณี
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการท างาน
ด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Thai 
listening, speaking, reading and writing   
skills necessary for use in aviation 
business management, emphasizing 
simple daily life conversations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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2. IAM110 ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 1 
Japanese for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อ เนื่ องจากวิชาภาษาญี่ ปุ่ น
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยที่นักศึกษาจะ
ได้รับการฝึกฝนให้ ใช้ภาษาญี่ ปุ่น ใน
ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
การบินอย่างง่ายและที่ใช้อยู่เสมอ 
A continuation of Japanese for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6) 2. VLJ111 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการบิน 1 
Japanese for Aviation 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเบื้ องต้นในกรณี
จ าเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างาน
ด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental 
Japanese listening, speaking, 
reading and writing   skills 
necessary for the use in aviation 
business management, 
emphasizing on simple daily life 
conversation. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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3. IAM111 ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 
Chinese for Airline Business 
Management 1    
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูด
ภาษาจีนเบื้องต้น ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ใช้ภาษาจีนในการท างานท างานด้าน
การจัดการธุรกิจการบิน บทเรียนจะ
ประกอบไปด้วยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างง่าย 
The study of fundamental 
Chinese listening and speaking 
skills necessary for the use in 
airline business management, 
emphasizing on simple daily life 
conversation. 

3(3-0-6) 
 

3. VLC111 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 1 
Chinese for Aviation 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเบื้ องต้นในกรณี
จ าเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการท างานด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ก า ร บิ น  บ ท เรี ย น จ ะ
ประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
 The study of fundamental 
Chinese listening, speaking, 
reading and writing   skills 
necessary for use in aviation 
business management, 
emphasizing simple daily life 
conversations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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4. IAM112 ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 1 
Korean for Airline Business 
Management 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูด
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ในกรณีที่จ าเป็น 
ใช้ภาษาเกาหลีในการท างานด้านการ
จั ด การธุ รกิ จก ารบิ น  บ ท เรี ย นจะ
ประกอบไปด้วยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Korean 
listening and speaking skills necessary 
for the use in airline business 
management, emphasizing on simple 
daily life conversation. 

3(3-0-6) 4. VLK111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 1 
Korean for Aviation 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเบื้ องต้นในกรณี
จ าเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีในการท างาน
ด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
A continuation of Korean for 
Aviation 1; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Korean idioms in 
aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

5. IAM113 ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 1 
Arabic for Airline Business 
Management 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูด
ภ าษ าอ า รบิ ก เบื้ อ งต้ น ใน ก รณี ที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอารบิกในการท างาน
ด้านการจัดการธุรกิจการบิน บทเรียน
จะประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Arabic 
listening and speaking skills 
necessary for the use in airline 
business management, 
emphasizing on simple daily life 
conversation. 

3(3-0-6) 5. 
VLA111 

ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 1 
Arabic for Aviation 1 
ศึกษาเน้นในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเบื้ องต้นในกรณี
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอารบิกในการท างาน
ด้านการจัดการการบิน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยรูปแบบบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental Arabic 
listening, speaking, reading and 
writing   skills necessary for use in 
aviation business management, 
emphasizing simple daily life 
conversations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

6. IAM114 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการ
ธุรกิจการบิน 1 
Indonesian for Airline Business 
Management 1     
ศึกษาเน้นในด้านการฟังและการพูด
ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น ในกรณีที่
จ าเป็นใช้ภาษาอินโดนีเซียในการท างาน
ท างานด้านการจัดการธุรกิจการบิน 
บทเรียนจะประกอบไปด้วยรูปแบบการ
สนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย 
The study of fundamental 
Indonesian listening and speaking 
skills necessary for the use in 
airline business management, 
emphasizing on simple daily life 
conversation. 

3(3-0-6) 
 

 ไม่ม ี  ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเป็นภาษาทีไ่ม่
เป็นที่นิยมในระดับนานาชาต ิ

 

171 



161 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

7. IAM213 
 

ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจ            
การบิน 2   
Thai for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน  1 โดยเน้น
ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยที่นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนให้ใช้ภาษาไทยในขอบข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน
อย่างง่ายและที่ใช้อยู่เสมอ 
A continuation of Thai for Airline 
Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่ม ี  มีการปรับเปลีย่นช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้มีการเปลีย่นแปลงรหสัวิชาเนือ่งจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสตูรใหม่ได้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน เพื่อสอดคล้องต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

8. 
IAM311 

ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจ          
การบิน 3 
Thai for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน  2 โดยเน้น
ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วย
ส านวนภาษาไทย ที่ใช้ในการจัดการการ
บินท่ีกว้างขวางขึ้น 
A continuation of Thai for Airline 
Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Thai idioms in 
airline business management. 

3(3-0-6) 6. VLT112 ภาษาไทยเพ่ือการบิน 2 
Thai for Aviation 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพื่อการ
บิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยส านวนภาษาไทย ที่ใช้ใน
ธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Thai for Aviation 
1; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills; lessons 
concerning in depth 
understanding of Thai idioms in 
aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

9. 
IAM215 

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 2 
Japanese for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อ เนื่ องจากวิชาภาษาญี่ ปุ่ น
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยที่นักศึกษาจะ
ได้รับการฝึกฝนให้ ใช้ภาษาญี่ ปุ่น ใน
ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
การบินอย่างง่ายและที่ใช้อยู่เสมอ 
A continuation of Japanese for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่ม ี   
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

10. 
IAM313 

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 3 
Japanese for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาต่ อ เนื่ อ งจากวิชาภาษ าญี่ ปุ่ น
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น  บ ท เรี ย น จ ะ
ประกอบด้วยส านวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ใน
การจัดการธุรกิจการบินท่ีกว้างขวางขึ้น 
A continuation of Japanese for 
Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills; lessons concerning in 
depth understanding of Japanese 
idioms in airline business 
management. 

 7. VLJ112 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการบิน 2 
Japanese for Aviation 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียน
จะประกอบด้วยส านวนภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้
ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
 A continuation of Japanese for 
Aviation 1; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Japanese idioms 
in aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

11. 
IAM216 

ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการ
บิน 2 
Chinese for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน  1 โดยเน้น
ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยนักศึกษาจะได้รับการ
ฝึกฝนให้ใช้ ภาษาจีนในขอบข่ายซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน
อย่างง่ายและใช้อยูเ่สมอ 
A continuation of Chinese for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่ม ี   
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

12. 
IAM314 

ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจ          
การบิน 3 
Chinese for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน  2 โดยเน้น
ทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน และการ
เขียน บทเรียนจะประกอบด้วยส านวน
ภาษาจีนที่ใช้ในการจัดการการบินที่
กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Chinese for 
Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills; lessons concerning in 
depth understanding of Chinese 
idioms in airline business 
management. 

3(3-0-6) 8. VLC112 ภาษาจีนเพ่ือการบิน 2 
Chinese for Aviation 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพื่อการ
บิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะ
ประกอบด้วยส านวนภาษาจีน ที่ใช้ใน
ธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Chinese for 
Aviation 1; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Chinese idioms 
in aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

13. 
IAM217 

ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 2 
Korean for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการฝึกฝน ให้ใช้ภาษาเกาหลีใน
ขอบข่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจการบินอย่างง่าย   
A continuation of Korean for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่ม ี   

 

178 



168 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

14. 
IAM315 

ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 3 
Korean for Airline Business 
Management 3  
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลี
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดย
เน้นทักษะในด้าน การฟัง พูด อ่าน และ
การเขียน บทเรียนจะประกอบด้วย
ภาษาส านวนที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ
การบินที่กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Korean for 
Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills; lessons concerning in 
depth understanding of Korean 
idioms in airline business 
management.    

3(3-0-6) 9. VLK112 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 2 
Korean for Aviation 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพื่อ
การบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียน
จะประกอบด้วยส านวนภาษาจีน ที่ใช้ใน
ธุรกิจการบินท่ีกว้างขวางขึ้น 
A continuation of Korean for 
Aviation 1; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Korean idioms in 
aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

15. 
IAM218 

ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 2 
Arabic for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิก
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน  1 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยที่นักศึกษาจะ
ได้รับการฝึกฝนให้ใช้ภาษาอารบิกใน
ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
การบินอย่างง่ายและที่ใช้อยู่เสมอ 
A continuation of Arabic for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่มี   
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

16. 
IAM316 

ภาษาอารบิกส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 3 
Arabic for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิก
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น  บ ท เรี ย น จ ะ
ประกอบด้วยส านวนภาษาอารบิกที่ใช้ใน
การจัดการธุรกิจการบินท่ีกว้างขวางขึ้น 
A continuation of Arabic for Airline 
Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Arabic idioms in 
airline business management. 

3(3-0-6) 10. 
VLA112 

ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 2 
Arabic for Aviation 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกเพื่อ
การบิน 1 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียน
จะประกอบด้วยส านวนภาษาอารบิก ที่
ใช้ในธุรกิจการบินที่กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Arabic for 
Aviation 1; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Arabic idioms in 
aviation business. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

17. 
IAM219 

ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการ
ธุรกิจการบิน 2 
Indonesian for Airline Business 
Management 2 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซีย
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 1 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยนักศึกษาจะ
ได้รับการฝึกฝน ให้ ใช้อินโดนิเซียใน
ขอบข่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ธุรกิจการบินอย่างง่าย       
A continuation of Indonesian for 
Airline Business Management 1; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing 
skills through communicative 
activities in airline business 
management at the beginning 
level and everyday life. 

3(3-0-6)  ไม่มี  ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่
เป็นที่นิยมในระดับนานาชาต ิ
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

18. 
IAM317 

ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการ
ธุรกิจการบิน 3 
Indonesian for Airline Business 
Management 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซีย
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 2 โดย
เน้นทักษะในด้าน  การฟัง พูด อ่าน 
และการเขียน บทเรียนจะประกอบด้วย
ภาษาส านวนที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ
การบินที่กว้างขวางขึ้น 
A continuation of Indonesian for 
Airline Business Management 2; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills; 
lessons concerning in depth 
understanding of Indonesian 
idioms in airline business 
management. 

3(3-0-6)  ไม่มี  ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่
เป็นที่นิยมในระดับนานาชาต ิ
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

19. 
IAM410 

ภาษาไทยส าหรับการจัดการธุรกิจการ
บิน 4 
Thai for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยส าหรับ
การจัดการธุรกิจการบิน  3 โดยเน้น
ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพื่อ
การปฏิบัติด้านงานในสาขาวิชาการบิน 
A continuation of Thai for Airline 
Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

3(3-0-6) 
 

11. 
VLT211 

ภาษาไทยเพ่ือการบิน 3 
Thai for Aviation 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยเพื่อการ
บิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การ
พู ด  ก า ร อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น ใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อการปฏิบัติงานใน
ธุรกิจการบิน 
A continuation of Thai for Aviation 
2; emphasizing listening, speaking, 
reading and writing skills in 
simulating for practice in 
hypothetical aviation situations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลีย่นช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้มีการเปลีย่นแปลงรหสัวิชาเนือ่งจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสตูรใหม่ได้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน เพื่อสอดคล้องต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

20. 
IAM412 

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 4 
Japanese for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อ เนื่ องจากวิชาภาษาญี่ ปุ่ น
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่ าน  และการเขียนในสถานการณ์
จ าลองเพื่อการปฏิบัตดิ้านงานในสาขาวิชา
การบิน 
A continuation of Japanese for 
Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

3(3-0-6) 12. 
VLJ211 

ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการบิน 3 
Japanese for Aviation 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพู ด  การอ่ าน  และการเขียน ใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อการปฏิบัติงานใน
ธุรกิจการบิน 
A continuation of Japanese for 
Aviation 2; emphasizing on 
listening, speaking, reading and 
writing skills in simulating for 
practice in hypothetical aviation 
situation. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลีย่นช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้มีการเปลีย่นแปลงรหสัวิชาเนือ่งจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสตูรใหม่ได้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งข้ึน เพื่อสอดคล้องต่อการจดัการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

21. 
IAM413 

ภาษาจีนส าหรับการจัดการธุรกิจการ
บิน 4 
Chinese for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนส าหรับ
การจัดการธุรกิจการ 3 โดยเน้นทักษะ
ในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนในสถานการณ์จ าลองเพื่อการ
ปฏิบัติด้านงานในสาขาวิชาการบิน 
A continuation of Chinese for 
Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

3(3-0-6) 13. 
VLC211 

ภาษาจีนเพ่ือการบิน 3 
Chinese for Aviation 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาจีนเพื่อการ
บิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง การ
พู ด  ก า ร อ่ า น  แ ล ะ ก า ร เขี ย น ใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อการปฏิบัติงานใน
ธุรกิจการบิน 
A continuation of Chinese for 
Aviation 2; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
 

 

186 



176 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

22. 
IAM414 

ภาษาเกาหลีส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 4 
Korean for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อเนื่ องจากวิชาภาษาเกาหลี
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณ์จ าลอง
เพื่อการปฏิบัติด้านงานในสาขาวิชาการ
บิน 
A continuation of Korean for 
Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

3(3-0-6) 
 

14. 
VLK211 

ภาษาเกาหลีเพ่ือการบิน 3 
Korean for Aviation 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาเกาหลีเพื่อ
การบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพู ด  การอ่ าน  และการเขียน ใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อการปฏิบัติงานใน
ธุรกิจการบิน 
A continuation of Korean for 
Aviation 2; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situations. 

3(2-2-5) มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 
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23. 
IAM415 

ภาษาอารบกิส าหรับการจัดการธุรกิจ
การบิน 4 
Arabic for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิก
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การ
อ่ าน  และการเขียนในสถานการณ์
จ าลองเพื่ อการปฏิ บั ติ ด้ าน งาน ใน
สาขาวิชาการบิน 
A continuation of Arabic for Airline 
Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

 15. 
VLA211 

ภาษาอารบิกเพ่ือการบิน 3 
Arabic for Aviation 3 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอารบิกเพื่อ
การบิน 2 โดยเน้นทักษะในด้านการฟัง 
การพู ด  การอ่ าน  และการเขียน ใน
สถานการณ์จ าลองเพื่อการปฏิบัติงานใน
ธุรกิจการบิน 
 A continuation of Arabic for 
Aviation 2; emphasizing listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situations. 

 มีการปรับเปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความกระชับและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเนื่องจาก
ป้องกันการสับสน เพราะหลักสูตรใหมไ่ด้
มีการปรับปรุงหน่วยกิตที่เน้นการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 

 

188 



178 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือกภาษา 

24. 
IAM416 

ภาษาอินโดนีเซียส าหรับการจัดการ
ธุรกิจการบิน 4 
Indonesian for Airline Business 
Management 4 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษาอินโดนีเซีย
ส าหรับการจัดการธุรกิจการบิน 3 โดย
เน้นทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในสถานการณ์จ าลองเพื่อ
การปฏิบัติด้านงานในสาขาวิชาการบิน 
A continuation of Indonesian for 
Airline Business Management 3; 
emphasizing on listening, 
speaking, reading and writing skills 
in simulating for practice in 
hypothetical aviation situation. 

3(3-0-6)  ไม่มี  ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่
เป็นที่นิยมในระดับนานาชาต ิ
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24. IAM305 การเงินส าหรับธุรกิจการบิน 
Finance for Airline Business 
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและ
หน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เป้าหมายและความส าคัญของการเงิน
ธุรกิจโดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น
ในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจการ
จัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการด าเนินของ
ธุรกิจการวางแผนการเงินที่ เริ่มลงทุน
กิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน
นโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปันผล 
The study of limitation, 
characteristics, roles and duties of 
business finance sector including 
objectives and significance of 
business finance as well as basic 
principle of managing sources of 
fund for investment and 
expansion; the study of profit and 
loss policy as well as dividend 
payments. 

3(3-0-6) 4. IAM425 การเงินส าหรับธุรกิจการบิน 
Finance for Aviation Business 
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและ
หน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เป้าหมายและความส าคัญของการเงิน
ธุ รกิ จ โดย เน้ น ให้ เข้ า ใจถึ งหลั กการ
เบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน
ธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ
ด าเนินของธุรกิจการวางแผนการเงินที่
เริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การ
เพิ่มทุนนโยบายการจัดสรรก าไรและเงิน
ปันผล 
The study of limitations, 
characteristics, roles and duties of 
business finance sector including 
objectives and significance of 
business finance as well as basic 
principles of managing sources of 
funds for investment and 
expansion; the study of profit and 
loss polices as well as dividend 
payments. 

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 
แล ะ รหั ส วิ ช าจ าก  Airline เป็ น 
Aviation เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภ าษ าแล ะ เนื้ อ ห า ใน การ เรี ย น
เนื่องจาก Airline แปลว่าสายการ
บิน ซึ่งไม่ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ใน ค าอธิ บ าย รายวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาในภาพรวมด้านการบิน 
ซึ่ งห ม ายถึ ง  Aviation และ เพื่ อ
ป้ อ งกั น ก ารสั บ ส น จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาด้วย 
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   1. IAM324 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ส านักงานธุรกิจการบิน 
Usage of Computer Programs in 
Aviation Business Office 
ศึกษาการท างาน องค์ประกอบ และการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในส านักงาน
ธุรกิจการบิน 
The study of operations, components 
and basic solutions related to  
computers including training in usage 
of computer programs in aviation 
business office. 

3(2-2-5) วิชาใหม่ที่เน้นการฝึกใช้คอมพิวเตอร์
ในส านักงานในธุรกิจการบินส าหรบั
นักศึกษา 

1. IAM404 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ส าหรับ
ธุรกิจการบิน 
Commercial Revenue 
Development for Airline Business 
ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและวิวัฒนาการ
ของการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
รายได้ และวิเคราะห์กรณีศึกษาถึงการ
พัฒนารายได้เชิงพาณิชยข์องธุรกิจการบิน 

3(3-0-6) 2. IAM429 การพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ส าหรับ
ธุรกิจการบิน 
Commercial Revenue 
Development for Aviation 
Business 
ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและ
วิวัฒนาการของการก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนารายได้ และวิเคราะห์

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 
แล ะ รหั ส วิ ช าจ าก  Airline เป็ น 
Aviation เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภ าษ าแล ะ เนื้ อ ห า ใน การ เรี ย น
เนื่องจาก Airline แปลว่าสายการ
บิน ซึ่งไม่ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ใน ค าอธิ บ าย รายวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาในภาพรวมด้านการบิน 

191 



181 
 

            
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือก กลุม่การจัดการธุรกิจ  

The study of principles, concepts 
and airline revenue development 
of airline strategy and analysis of 
case study in generating revenue 
of airline business. 

กรณีศึกษาถึงการพัฒนารายได้เชิง
พาณิชย์ของธุรกิจการบิน 
The study of principles, concepts 
and aviation revenue development 
of aviation strategy and analysis of 
case studies in generating revenues 
in aviation business. 

ซึ่ งห ม ายถึ ง  Aviation และ เพื่ อ
ป้ อ งกั น ก ารสั บ ส น จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาด้วย 

2. IAM307 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจ
การบิน 
Customer Relationship 
Management for Airline Business 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน ระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน 
The study of customer relationship 
management for airline business, 
application of management of 
information system for handling 
customers, case study related to 
customer relationship 

3(3-0-6) 5. IAM426 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจ
การบิน 
Customer Relationship 
Management for Aviation 
Business 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน ระบบ
สารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน 
The study of customer 
relationship management for 
aviation business, application of 
management information systems 
for handling customers, case 

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 
แล ะ รหั ส วิ ช าจ าก  Airline เป็ น 
Aviation เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภ าษ าแล ะ เนื้ อ ห า ใน การ เรี ย น
เนื่องจาก Airline แปลว่าสายการ
บิน ซึ่งไม่ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ใน ค าอธิ บ าย รายวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาในภาพรวมด้านการบิน 
ซึ่ งห ม ายถึ ง  Aviation และ เพื่ อ
ป้ อ งกั น ก ารสั บ ส น จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาด้วย 
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management in airline business. studies related to customer 
relationship management in 
aviation business. 

3. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและ
เหตุผลซึ่งธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการ
สร้ างจริยธรรมในองค์กรธุ รกิ จ  เน้ น
จริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของ
พนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 
The study of origin of ethical 
concepts and reasons for creating 
organizational ethics, emphasizing on 
management ethics and employees’ 
ethics by using case study. 

3(3-0-6) 6. MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและ
เหตุผลซึ่งธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้ง
การสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของ
พนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 
The study of the origin of ethical 
concepts and reasons for creating 
organizational ethics, emphasizing 
management ethics and employees’ 
ethics by using case studies. 

3(3-0-6) ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

4. IAM104 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกจิการบนิ 
Information Technology for 
Airline Business 
ศึกษาระบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร ระบบการจอง
บัตรโดยสารและการส ารองที่น่ัง รวมทั้ง
โครงสร้างระบบสารสนเทศส าหรบั

3(3-0-6)  ไม่ม ี  เนื้อหาส่วนที่ส าคัญในรายวิชานี้ถูก
ควบรวมกับรายวิชาการจัดการบัตร
โดยสาร 
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วิชาการจัดการธรุกิจการบินและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน 
The study of the management of 
information technology, data 
system, reservation and ticketing 
including information structure for 
airline business management and 
regulations relevant to general 
aviation information. 

5. IAM301 การจัดการธุรกิจการบินขัน้สูง 
Advanced Airline Business 
Management 
ศึกษาความรู้การจัดการธุรกิจการบิน การ
วิเคราะห์  ทั้ งด้ านปฏิบัติการและการ
บริหารในแนวลึกในธุรกิจแนวใหม่และ
แนวทางการแกป้ัญหาในทุกมิติ 
The study of advance knowledge 
of airline business, the analysis of 
both operation and in depth 
management in modern business 
and methods of solving problems 

3(3-0-6)  ไม่ม ี  เนื้อหาในรายวิชาน้ีถูกควบความกบั
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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in all dimensions. 

6. IAM304 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกจิการบนิ 
Risk Management for Airline 
Business 
การจัดการความรู้แนวคิดการบริหารความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบ มีอิทธิพล ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม การอ่านตารางความเสี่ยง การ
ประยุกต์การแก้ปัญหา ในการลดและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
The study of the concept of risk 
management, analysis of external 
factors influencing directly and 
indirectly impact, understanding of 
risk matrix and application of 
problem solving in risk reduction 
and risk avoidance respectively. 
 
 
 

3(3-0-6) 7. IAM424 การจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกจิการบิน 
Risk Management for Aviation 
Business 
การจัดการความรู้แนวคิดการบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบ มีอิทธิพล ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การอ่านตารางความเสี่ยง การ
ประยุกต์การแก้ปัญหา ในการลดและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 The study of the concept of risk 
management, analysis of external 
factors having direct and indirec 
impacts, understanding risk matrix 
and application of problem 
solving method for risk reduction 
and risk avoidance respectively. 

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 
แล ะ รหั ส วิ ช าจ าก  Airline เป็ น 
Aviation เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภ าษ าแล ะ เนื้ อ ห า ใน การ เรี ย น
เนื่องจาก Airline แปลว่าสายการ
บิน ซึ่งไม่ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ใน ค าอธิ บ าย รายวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาในภาพรวมด้านการบิน 
ซึ่ งห ม ายถึ ง  Aviation และ เพื่ อ
ป้ อ งกั น ก ารสั บ ส น จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาด้วย 
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7. IAM308 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจ
การบิน 
Labor Relationship Management 
for Airline Business 
ศึกษาระบบตลาดแรงงาน  สหภาพ
แรงงาน อัตราค่าจ้าง พยากรณ์แนวโน้ม 
ค่าครองชีพแรงงาน การเจรจาต่อรอง
แรงงานและการจัดการแรงงานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 
The study of labor market system, 
labor union, wages, trend of labor 
living expenses, labor collective 
bargaining and labor relationship 
management. 

3(3-0-6) 8. IAM427 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ส าหรับ
ธุรกิจการบิน 
Labor Relationship Management 
for Aviation Business 
ศึกษาระบบตลาดแรงงาน สหภาพ
แรงงาน อัตราค่าจ้าง พยากรณ์แนวโน้ม 
ค่าครองชีพแรงงาน การเจรจาต่อรอง
แรงงานและการจัดการแรงงานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 
The study of labor market 
systems, labor unions, wages, 
trends of labor living expenses, 
labor collective bargaining and 
labor relationship management. 

3(3-0-6) เปลี่ยนจากช่ือ ค าอธิบายรายวิชา 
แล ะ รหั ส วิ ช าจ าก  Airline เป็ น 
Aviation เพื่อความถูกต้องตามหลัก
ภ าษ าแล ะ เนื้ อ ห า ใน การ เรี ย น
เนื่องจาก Airline แปลว่าสายการ
บิน ซึ่งไม่ตรงกับช่ือวิชา และเนื้อหา
ใน ค าอธิ บ าย รายวิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น
การศึกษาในภาพรวมด้านการบิน 
ซึ่ งห ม ายถึ ง  Aviation และ เพื่ อ
ป้ อ งกั น ก ารสั บ ส น จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาด้วย 

8. IAM310 การจัดการการตลาดส าหรับธุรกจิการบิน 
Marketing Management for 
Airline Business 
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการตลาดส าหรับ
ธุรกิจการบิน โดยศึกษาถึงการก าหนด  
กลยุทธ์ทางการตลาดในสายการบิน การ
จัดการการตลาดสายการบิน กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดของสายการ

3(3-0-6)  ไม่ม ี  เนื้อหามีความซ้ าซ้อนกับวิชาการ
ตลาดส าหรับธุรกิจการบิน 
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บิน ตลอดจนการศึกษาระบบตลาดของ
ก า ร ข น ส่ งสิ น ค้ า ท า งอ าก าศ  แ ล ะ
พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการสาย
การบินของผู้โดยสาร 
A continuation of Marketing for Airline 
Business, the study of marketing 
strategies in airline business, marketing 
communication in airline business, 
marketing communication in airline 
business, including the study of 
marketing system of air logistics and 
customers’ behaviors in selecting 
airline services. 

9. IAM405 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 
International Airline Business 
ศึกษาถึงหลักการและโครงสร้างธุรกิจ
ระหว่ างประเทศทางการบิ น  ปั จจั ย
แวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การด าเนินงานในธุรกิจระหว่าง
ประเทศและระบบการเงินของโลก 
The study of principles and 
structures of international airline 

3(3-0-6) 9. IAM428 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 
International Airline Business 
ศึกษาถึงหลักการและโครงสร้างธุรกิจ
ระหว่ างประเทศทางการบิ น  ปั จจั ย
แวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การด าเนินงานในธุรกิจระหว่าง
ประเทศและระบบการเงินของโลก 
The study of principles and 
structures of international airline 

3(3-0-6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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business, environmental factors in 
international trading and 
investment, the management of 
international business and  world 
financial system. 

business, environmental factors in 
international trading and investing, 
the management of international 
business and  world financial 
system. 

กลุ่มวชิาเลือก กลุม่การบิน 
1. IAM201 นิรภัยการบิน 

Aviation Safety and Security 
ศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ สถานการณ์
ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัติเหตุ การขนส่ง
สินค้าอันตราย การรายงานอุบัติเหตุเกิด
จากการบิ น การฝึ กด้ านความความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้โดยสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
The study of accident prevention 
in case of emergency, accident 
investigation, dangerous goods 
transportation, aviation accident 
reports, safety training and 
emergency evacuation of 
passengers. 

3(3-0-6) 1. IAM201 นิรภัยการบิน 
Aviation Safety and Security
ศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ สถานการณ์
ฉุกเฉิน การตรวจสอบอุบัติเหตุ การขนส่ง
สินค้าอันตราย การรายงานอุบัติเหตุเกิด
จากการบิ น การฝึกด้ านความความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้โดยสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
The study of accident prevention in 
case of emergency, accident 
investigation, dangerous goods 
transportation, aviation accident 
reports, safety training and 
emergency evacuation of 
passengers. 

3(3-0-6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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2. IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนกับรรทุก 
Weight Balance 
ศึกษาถึงลักษณะการบรรจุผู้ โดยสาร 
สินค้า น้ ามันเช้ือเพลิง และน้ าหนักอ่ืน ๆ 
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค วาม สมดุ ล และความ
ปลอดภั ย ในขณ ะท าก ารบิ น  และ
เหมาะสมกับสมรรถนะของอากาศยาน
แต่ละแบบนั้น ๆ 
The study of passenger capacity, 
cargo, fuel and other containers 
to balance weight and safety 
during flight and to suit the 
optimum of each aircraft. 

3(3-0-6) 2. IAM203 จุดสมดุลการกระจายน้ าหนกับรรทุก 
Weight Balance 
ศึกษาถึงลักษณะการบรรจุผู้โดยสาร 
สินค้า น้ ามันเช้ือเพลิง และน้ าหนัก              
อื่น  ๆ เพื่ อให้ เกิดความสมดุลและ
ความปลอดภัยในขณะท าการบิน และ
เหมาะสมกับสมรรถนะของอากาศยาน
แต่ละแบบนั้น ๆ 
The study of passenger capacity, 
cargo, fuel and other containers to 
balance weight and ensure 
safety during flights to suit the 
optimum of each aircraft. 

3(3-0-6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. IAM205 เวชศาสตร์การบินส าหรับธุรกิจการบิน 
Aviation Medical for Airline 
Business 
ศึกษาถึงเวชศาสตร์การบิน ผลกระทบท่ี
มีต่อร่างกายจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติการในอากาศ 
The study of aviation medical for 
airline business affecting airline 
workers’ health. 

3(3-0-6) 3. IAM325 เวชศาสตร์การบิน 
Aviation Medicine 
ศึกษาถึงเวชศาสตร์การบิน ผลกระทบที่มี
ต่อร่างกายจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปฏิบัติการในอากาศ 
The study of aviation medicine for 
aviation business affecting aviation 
workers’ health. 

3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาเพื่อความถูกต้อง
และปรับเปลี่ยนรหัสวิชาเพราะ
ป้องกันความสับสน 
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4. IAM206 การจัดการบริการลานจอด 
Ramp Service Management 
ศึกษาถึงหลักปฏิบัตเิบื้องต้นของ
องค์ประกอบในการให้บริการลานจอด
เครื่องบิน การลากเครื่องบินโดยเน้นกฎ
ให้บริการด้านความปลอดภยัและความ
มั่นคงทางการบิน การจัดเตรยีมเอกสาร
และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อบริการเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน 
The study of basic ramp service 
operation, aircraft towing and 
parking emphasizing on safety and 
security regulation, as well as 
documentation of co-ordination 
with other sections for service in 
each flight. 
 

3(3-0-6) 4. IAM326 การจัดการการบริการลานจอด 
Ramp Service Management 
ศึกษาถึ งหลักปฏิบั ติ เบื้ องต้นของ
องค์ประกอบในการให้บริการลานจอด
เครื่องบิน การลากเครื่องบินโดยเน้น
กฎให้บริการด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางการบิน การจัดเตรียม
เอกสารและการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการเครื่องบิน
ในแต่ละเที่ยวบิน 
The study of basic ramp service 
operation, aircraft towing and 
parking emphasizing safety and 
security regulations, as well as 
documentation of co-ordination 
with other sections for service of 
each flight. 

3(2-2-5) ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาเพื่อความถูกต้อง
และปรับเปลี่ยนรหัสวิชาเพราะ
ป้องกันความสับสน 

   5. IAM327 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ในธุรกิจการบิน 
Logistics Management and 
Supply Chain in Aviation 
Business 

 วิชาใหม่ที่เน้นในการศึกษาระบบ
ขนส่งในธุรกิจการบิน 
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ศึ ก ษ า ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติการโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจ
การบิน ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ 
โลจิ สติ กส์ ระห ว่ างป ระ เทศ  การ
วิ เค ราะห์ ค่ า ใช้จ่ ายของกิ จกรรม              
โลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ             
การบิน การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์
ในองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้าง
องค์การเพื่ อการจัดการโลจิสติกส์       
การจัดการโซ่อุปทานและกรณีศึกษา 
The study of the impacts of 
logistics operations on aviation 
business,  logistics of service 
providers, international logistics, 
logistics costs analysis for 
aviation business decision 
making, measuring logistics 
performance, organizing for 
effective logistics, supply chain 
management and case studies. 
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5. IAM210 การจัดการบัตรโดยสารส าหรับธุรกิจ
การบิน 
Ticketing Operation for Airline 
Business 
ศึกษาถึงระบบการส ารองที่น่ังและออก
บัตรโดยสารของสายการบิน การเช็คอิน 
และขั้นตอนก่อนข้ึนเครื่อง ศึกษาการใช้
ภาษาและค าศัพท์รวมทั้งให้นักศึกษาฝึก
วิธีการใช้ภาษาในการออกบัตรโดยสาร 
The study of reservation system, 
ticketing system, check-in and 
boarding systems, aviation 
terminology and its usage, and 
ticketing writing practice. 

3(3-0-6) 6. IAM328 การปฏิบัติการและการจัดการบัตร
โดยสาร 
Air Ticketing Operations and 
Management 
ศึกษาการจัดการการจองบัตรโดยสาร
และการส ารองที่นั่ง รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองเพื่อการ
ปฏิบัติงานจองบัตรโดยสารและการ
ส ารองที่น่ังในธุรกิจการบิน 
The study of reservation and 
ticketing management including 
simulation for practice in 
hypothetical reservation and 
ticketing aviation situations. 

3(2-2-5) ป รั บ เป ลี่ ย น ร า ย ช่ื อ วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชาโดยปรับเปลี่ยน
มาจากรายวิชา IAM210 การจัดการ
บัตรโดยสรส าหรับธุรกิจการบิน อีก
ทั้งยังปรับเปลี่ยนหน่วยกิตโดยเน้นที่
การฝึกปฏิบัติ 

   7. IAM329 ภูมิศาสตร์โลกและค าศัพท์ด้านการบิน 
Aviation Geography and 
Terminology 
ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์ทาง
กายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสภาพ
สั งคมที่ มี ผลต่ อการธุรกิจการบิ น 
ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์
และสภาพสังคม เส้นทางและอุปสรรค

3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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ในการบิน การอ่านแผนที่  รวมทั้ ง
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและการใช้
ค าศัพท์ด้านการบิน 
The study of physical geography, 
weather conditions and social 
conditions affecting aviation 
business, relation between 
geography and social conditions, 
routes and problems in aviation, 
map reading including meaning and 
usage of aviation terminology. 

6. IAM202 การปฏิบัติการส าหรับธุรกิจการบิน 
Operations for Airline Business 
ศึกษานโยบายที่เกีย่วข้องกับการ
ด าเนนิงานสายการบิน ข้อบังคับ รูปแบบ 
กระบวนการด าเนินงานสายการบิน พัฒนา
รูปแบบการด าเนนิของสายการบิน 
The study of airline policies, rules, 
models of  airline business 
procedures and development of 
models of airline business. 

3(2-2-5)  ไม่ม ี  เนื้อหาในรายวิชาน้ีได้กระจายไปสู่
รายวิชาอื่นๆ 
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7. IAM208 จิตวิทยาการบริการ 
Psychology of the Hospitality 
Industry 
แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทาง
จิตวิทยาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริการ หลักมนุษยสัมพนัธ์ พฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ 
ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล  หลกัและ
เทคนิคการให้บริการ การบริหารและ
พัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและ
จริยธรรมของบุคคลที่เกีย่วข้องกับงาน
บริการ 
The study of concepts and 
fundamental theory of 
psychology used in hospitality 
industry; principles of human 
relationship; behavior of 
communication effecting 
attitudes, value and behaviors of 
individuals; principles and 
techniques of hospitality industry; 
management and development 

3(3-0-6)  ไม่ม ี  เนื้อหาในรายวิชาน้ีได้ไปควบรวมกับ
รายวิชาอื่น 
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of hospitality industry; personality 
and ethics of personnel related 
to hospitality industry. 

8. IAM309 การจัดการสายการบิน 
Airline Management 
ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในด้านตา่งๆ 
รูปแบบ ลักษณะ การจดัการด าเนนิงาน
กระบวนการในการด าเนินงาน แนวโน้ม
ในการพัฒนารูปแบบของการจัดการสาย
การบิน 
The study of environmental 
factors, models, characteristics, 
management, procedures and 
process and trend in airline 
management development. 

3(3-0-6) 8. IAM309 การจัดการสายการบิน 
Airline Management 
ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
รู ป แ บ บ  ลั ก ษ ณ ะ  ก า ร จั ด ก า ร
ด า เนิ น งาน ก ระบ วน การ ใน ก าร
ด าเนินงาน แนวโน้มในการพัฒนา
รูปแบบของการจัดการสายการบิน 
The study of environmental 
factors, models, characteristics, 
management, procedures and 
trends in airline management 
development. 

3(3-0-6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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1. IAM406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน  
Preparation for Co-operative Education 
in Airline Business Management 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรยีนในการ
รับรู้ลักษณะอาชีพ และโอกาสของการประกอบ
อาชีพในธุรกิจการบิน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคณุลกัษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
The preparation of activities for job-
training in co-operative company in airline 
business to enhance learners to perceive 
job characteristics and opportunities in 
working in airline business; the 
development of learners in terms of 
knowledge, skills, attitude, motivation and 
suitable characteristic for working in airline 
industry. 
 

1(45) 1. IAM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน  
Preparation for Co-operative Education in 
Aviation Business Management  
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้
ลักษณะอาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพใน
ธุรกิจการบิน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
The preparation of activities for job-training 
in co-operative companies in aviation 
business to enhance learners to perceive 
job characteristics and opportunities in 
working in aviation business; the 
development of learners in terms of 
knowledge, skills, attitude, motivation and 
suitable characteristics for working in 
aviation industry. 

1(45) เปลี่ยนจากช่ือ 
ค าอธิบายรายวิชา 
และรหัสวิชาจาก 
Airline เป็น 
Aviation เพื่อความ
ถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาใน
การเรยีนเนื่องจาก 
Airline แปลว่าสาย
การบิน ซึ่งไมต่รงกับ
ช่ือวิชา และเนื้อหาใน
ค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาใน
ภาพรวมดา้นการบิน 
ซึ่งหมายถึง Aviation 
และเพื่อป้องกันการ
สับสนจึงได้มีการ
ปรับเปลีย่นรหสัวิชา
ด้วย 
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2. IAM408 สหกิจศกึษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
Co-operative Education in Airline 
Business Management 
เน้นการปฏิบตัิงานจริงด้านการจัดการในธุรกิจ
การบิน ในสถานประกอบการอย่างมีระบบเสมือน
เป็นพนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการปฏิบตัิงานจริงในสถาน
ประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน 
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตัิงาน โดยน าเสนองานในรูปแบบ
ภาคนิพนธ์ 
The practice of work in airline business in 
real situation as employees of the 
organization through classroom study and 
work in workplace; learning organizational 
processes,  problems in workplace by 
presenting them in the form of thesis. 

6(640) 3. IAM422 สหกิจศกึษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  1 
Co-operative Education in Aviation 
Business Management 1 
เน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการในธุรกิจการ
บิน ในสถานประกอบการอย่างมีระบบเสมือนเป็น
พนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
Work practice in aviation business involving real 
situations as employees of organizations 
through classroom study and work in the 
workplace; learning organizational processes,  
problems in the workplace by project-based 
learning. 

6(640) เปลี่ยนจากช่ือ 
ค าอธิบายรายวิชา 
และรหัสวิชาจาก 
Airline เป็น 
Aviation เพื่อความ
ถูกต้องตามหลัก
ภาษาและเนื้อหาใน
การเรยีนเนื่องจาก 
Airline แปลว่าสาย
การบิน ซึ่งไมต่รงกับ
ช่ือวิชา และเนื้อหาใน
ค าอธิบายรายวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาใน
ภาพรวมดา้นการบิน 
ซึ่งหมายถึง Aviation 
และเพื่อป้องกันการ
สับสนจึงได้มีการ
ปรับเปลีย่นรหสัวิชา
ด้วย 

   4. IAM423 สหกิจศกึษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 
Co-operative Education in Aviation 
Business Management 2 

6(640) รายวิชาใหม่ ที่มุ่งเน้น
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบบูรณา
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เน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการในธุรกิจการ
บิน ในสถานประกอบการอย่างมีระบบเสมือนเป็น
พนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัย
เป็นฐาน 
Work practice in aviation business involving real 
situations as employees of organizations 
through classroom study and work in the 
workplace; learning organizational processes,  
problems in the workplace by research-based 
learning. 

การณ์ หรือ WIL 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง(ภาระกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การผลิตบัณฑิต S,F,O การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตามแผน 

S,F การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการออกกลางคัน 
S,F,O การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา 
S,O การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
S,O ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

S อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 
S อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 

S,O การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร 
O การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

การวิจัย S,O การบริหารจัดหารภาระงานด้านอื่นๆต่อการท าผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมด มี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) และความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบ (C) 
           ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่างมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง(ภาระกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 
 

การผลิตบัณฑิต การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตามแผน 
 - มีผลกระทบในการจัดแผนการเรียนและหมู่เรียนเพื่อให้ได้
จ านวนนักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตามเกณฑ์ 
 - กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหาร
งบประมาณประจ าหลักสูตรเพ่ือน าไปจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและทักษะเฉพาะตามแผนของหลักสูตร 

4 
 

 

4 
 
 

 

16 ความเสี่ยงระดับสูง 
 

การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการออกกลางคัน                        
 -กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณ
ประจ าหลักสูตรเพื่อน าไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะเฉพาะตามแผนของหลักสูตร 

3 3 9 
 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา 
 -การจัดแผนการเรียนที่มากกว่า 1 แผน ต่อนักศึกษาจ านวน 
1 หมู่เรียน 

2 2 4 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
 - การเปิดหมู่พิเศษ มีผลกระทบอาจารย์ผู้สอนในเชิงค่าเสีย
โอกาส กรณีที่อาจารย์มีภาระสอนเพียงพอแล้ว ท าให้เสีย
โอกาสในการท าภาระกิจด้านอ่ืนๆ เช่น งานวิจัย งานบริหาร
หลักสูตร งานบริการวิชาการ 

3 3 9 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยง(ภาระกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผล 
กระทบ 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 
 

ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 -กระทบต่อคุณภาพบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

4 3 12 
 

ความเสี่ยงระดับสูง 
 

การจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 4 4 16 ความเสี่ยงระดับสูง 
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 4 3 12 ความเสี่ยงระดับสูง 
การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร 4 4 16 ความเสี่ยงระดับสูง 
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 
 - อาจารย์ขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

3 3 9 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การวิจัย การบริหารจัดหารภาระงานด้านอ่ืนๆต่อการท าผลงาน
วิชาการหรือบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 -จ านวนผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 

4 3 12 
 

ความเสี่ยงระดับสูง 
 

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภาระกิจหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) (1) 
การควบคุมท่ีควรจะมี (2) การควบคุม

ที่มีอยู่แล้ว  
(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการ
จัดการ

ความเสี่ยง 
(5) 

 
หมายเหตุ 

1. การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตาม
แผน 

(1) จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการสื่อสาร
แบบบูรณาการทั้งเชิงรุก ออนไลน์ และออฟไลน์ และเน้นการ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีระหว่างหลักสูตรและ กลุ่มเป้าหมาย  
(2) เพ่ิมสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือให้
หลากหลายทางสัญชาติของบริษัทและให้น่าสนใจมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ควบคุม 
 
 
 
 
 

 

การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลง
เนื่องจากการออกกลางคัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด   ควบคุม  

การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามแผนการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการ
วางแผนล่วงหน้า 

 
 

 
 

ควบคุม  

การส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดตามหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการ
วางแผนล่วงหน้า 

 
 

 
 

ควบคุม  

ระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษสากลหรือโทอิก (TOEIC) 

  
 

ควบคุม  
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ล าดับ ความเสี่ยง (ภาระกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) (1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี (2) การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว  

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการ
จัดการ

ความเสี่ยง 
(5) 

 
หมายเหตุ 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมี
สัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    
 

ควบคุม  

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    
 

ควบคุม  

การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร วางแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับเหตุการณ์อาจารย์ในหลักสูตรไม่
ครบตามจ านวน 

  
 

ควบคุม  

การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและ
ความรู้ใหม่ๆ 

วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 

ควบคุม  

3. 
 

การบริหารจัดหารภาระงานด้าน
อ่ืนๆต่อการท าผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ 
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จัดระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ และกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
 

 
 

ควบคุม  

  หมายเหตุ  ช่อง 3   หมายถึง มี                                  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์                                    x หมายถึง ไม่มี 

                ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย          หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์                          x หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย          
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แผนการด าเนนิการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระดับความ

เสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กิจกรรมควบคุม
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

การรับนักศึกษาไม่ได้
จ านวนตามแผน 

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน
มัธยมเครือข่ายและจัดกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
นักเรียน 
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม จ านวนนักศึกษาที่
ช าระค่าลงทะเบียน
น้อยกว่าจ านวน
นักศึกษาท่ีสมัครผ่าน
รอบต่าง ๆ 

เพ่ิมการระดับการ
ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหลักสูตร
และนักเรียนที่
สมัครมากขึ้นเพ่ือ
ประคองให้อยู่จน
ลงทะเบียนเรียน 

กรรมการ
หลักสูตร 

การคงอยู่ของนักศึกษา
น้อยลงเนื่องจากการ
ออกกลางคัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และมีอาจารย์
สัญชาติจีนช่วยดูแลนักศึกษาจีน
อย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษาไม่กล้า
ปรึกษาปัญหาส่วนตัว 
หรือออกไปเรียนต่อที่
สถาบันอื่น 

อาจารย์คอยสังเกตุ
สอบถามข้อมูลจาก
นักศึกษาคนอ่ืนร่วม
ชั้นเพื่อการดูแลที่
ใกล้ชิดมากขึ้น หรือ
การดูแลเพ่ิมเติม
จากฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ 
และจากกรรมการ
นักศึกษาของคณะ 
 

กรรมการ
หลักสูตร 



216 
 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

216 

กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระดับความ

เสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กิจกรรมควบคุม
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการ
วางแผนล่วงหน้า 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษาเรียนไม่ผ่าน
ในรายวิชาที่มีการ
เรียนต่อเนื่อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้การดูแล
นักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้นและ
มีการวางแผนใน
ระยะยาวขึ้น 

กรรมการ
หลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาช้า
กว่าเวลาที่ก าหนดตาม
หลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการ
วางแผนล่วงหน้า 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม นักศึกษามีผลการ
เรียนไม่ถึงผลการเรียน
เฉลี่ยขั้นต่ าที่ก าหนด
เพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาได้ 

วางแผนการแก้ไข
ผลการเรียนให้ผล
การเรียนเฉลี่ยถึง
เกณฑ์ทีก่ าหนด 

กรรมการ
หลักสูตร 

ระดับทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนก่อนเริ่มภาคการศึกษา
แรก จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษสากลหรือโท
อิก (TOEIC) 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษก่อน
เปิดเรียนแล้ว แต่
ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษไม่ถึง
ระดับการเรียนการ
สอนด้วภาษาอังกฤษ 
ส่งเสริมให้นักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนจัด
ชั่วโมงให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาหรือ
สอบถามข้อมูล
เกี่ยววิชาเรียน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คอยร่วมดูแล
นักศึกษามากข้ึน 

กรรมการ
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระดับความ

เสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กิจกรรมควบคุม
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

สมัครเข้าร่วมสอบ
ทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษโทอิก
มากกว่าหนึ่งครั้งและ
ก่อนภาคการศึกษาที่
เรียนสหกิจศึกษา 

อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการมีสัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม อาจารย์ขาดความ
ตระหนักหรือขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการขอ
ต าหน่งทางวิชาการ 

ส่งเสริมหรือจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่ง
วิชาการ  

กรรมการ
หลักสูตร 

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกมีสัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม ใช้เวลานานในการ
พัฒนาอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์
ให้เรียนต่อวุฒิ
ปริญญาเอก และ
กระตุ้นให้จบตาม
ระยะเวลาของ
แผนการเรียน 

กรรมการ
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระดับความ

เสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กิจกรรมควบคุม
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

การคงอยู่ของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

วางแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับ
เหตุการณ์อาจารย์ในหลักสูตรไม่
ครบตามจ านวน 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม ยังคงมีอัตราการ
ลาออก 

เปิดรับสมัคร
อาจารย์เพ่ิมตาม
จ านวนที่ขาด และ
หากไม่ได้ตาม
ก าหนด ให้ขยาย
เวลาการรับสมัคร  

กรรมการ
หลักสูตร 

การพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางและความรู้ใหม่ ๆ 

วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม อาจารย์ติดภาระงาน
อ่ืนๆ ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้กับ
อาจารย์ในหลักสูตร 
และส่งเสริม
ผลักดันให้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะความรู้ใน
วิชาชีพจาก
หน่วยงานที่ช านาญ
ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับวิชาชีพให้
ครบทุกคน หรือจัด
กิจกรรมการจัดการ

กรรมการ
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมท่ีมีอยู่ 
ระดับความ

เสี่ยง 
การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กิจกรรมควบคุม
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้ โดยการ
แบ่งปันความรู้ทาง
วิชาชีพใหม่ๆให้กับ
อาจารย์ในหลักสูตร 

การบริหารจัดหารภาระ
งานด้านอื่นๆต่อการท า
ผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จัดระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริม
อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ และกระตุ้นให้
อาจารย์ท าผลงานวิชาการและ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการได้รับ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

ควบคุม - สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

กรรมการ
หลักสูตร 

 
         

                ผู้รายงานอาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา 
ประธานกรรมการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................
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