คำถำม คำตอบ
1)

ทำไมจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่อีก ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนครัง้ ล่ำสุดได้ไม่นำน?

สถำบันฯ ต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ และตระหนักดีวำ่ ในกำรปรับเปลีย่ นหลักสูตรแต่ละครั้ง จะก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกแก่
นักศึกษำ และบริษัทต้นสังกัดของนักศึกษำเอง แต่ดว้ ยสถำบันฯ เล็งเห็นควำมจำเป็นเพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษำ
บริษัทต้นสังกัด ตลอดจนถึงธุรกิจประกันวินำศภัยในภำพรวม
กำรปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับหลักสูตรนี้ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับกำรศึกษำของภำคอุดมศึกษำ
เนื่องจำกมีกำรปรับจำนวนชั่วโมงเรียนให้เทียบเป็นหน่วยกิตได้สะดวกขึ้น นักศึกษำของสถำบันฯ ทีเ่ รียนจบหลักสูตร
วิชำชีพกำรประกันวินำศภัยใหม่นี้แล้ว หำกต้องกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท ก็สำมำรถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้ำ
เรียนในระดับมหำบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)

กำรปรับเปลี่ยนมำกไหม?

กำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรเสมือนหนึ่งนำเอำวิชำทีม่ ีอยู่ทั้งหมด 15 วิชำ (รวมวิชำเลือก แต่ไม่รวมวิชำจรรยำบรรณฯ) มำยุบ
รวมกันเหลือเพียง 8 วิชำ ทำให้ชวั่ โมงเรียนเดิมวิชำละ 24 ชั่วโมง กลำยเป็น 48 ชั่วโมง แต่เพื่อให้เทียบกับชั่วโมงเรียนที่
เป็นหน่วยกิต จึงลดลงเป็น 45 ชัว่ โมงต่อวิชำเท่ำนั้น กำหนดวิชำทีจ่ ะจบจำกเดิมรวม 10 วิชำๆละ 24 ชั่วโมง หรือเท่ำกับ
240 ชั่วโมง เป็นเพียงแค่ 5 วิชำๆละ 45 ชั่วโมง หรือเท่ำกับ 225 ชั่วโมง

เนื้อหำหลักของแต่ละวิชำส่วนใหญ่ยังคงเดิม เพรำะจะมี 5 วิชำใหม่ที่นำเอำวิชำเดิมสองหรือสำมวิชำมำผนวกรวมกัน และ
จะมี 3 วิชำที่เป็นกำรขยำยเนื้อหำวิชำเดียว ทั้งหมดนีใ้ ห้ครอบคลุมชั่วโมงเรียนทีย่ ำวขึ้น จำกสองชัว่ โมง เป็นสำมชัว่ โมงต่อ
ครั้ง
3)

ถ้ำเป็นเช่นนี้จะใช้เวลำเรียนกว่ำจะจบนำนขึ้นใช่ไหม?

แม้แต่ละภำคเรียนใช้เวลำนำนขึน้ แต่จำนวนวิชำก็ลดลงด้วย เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนจบได้เร็วขึ้น วิชำที่จะเปิด
ในแต่ละภำคเรียน และเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งวิชำในหนึง่ ภำค ตำรำงเรียนจะจัดลงวิชำ
แบบกระจำยวันและเวลำเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชำช่วงเช้ำกับกลุ่มวิชำช่วงบ่ำย และยังมีวชิ ำทีเ่ รียนช่วงเย็นอีก จึงน่ำจะ
สำมำรถเรียนจบได้ภำยในหนึง่ ปี
4)

ค่ำเรียนแต่ละวิชำก็แพงขึ้นสิ?

เนื่องจำกเปรียบเสมือนนำสองวิชำมำรวมกันเป็นหนึ่ง ควำมจริงค่ำเรียนควรเท่ำกับสองวิชำมำรวมกันด้วย แต่ลดลงมำ
ประมำณสิบเปอร์เซนต์ เพื่อชดเชยกับกำรที่จะจ่ำยเป็นก้อนใหญ่ และกำรที่สถำบันฯ งดจัดอำหำรว่ำงให้ กล่ำวคือ ปัจจุบัน
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ค่ำเรียนวิชำละ 5,500 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% สำหรับผู้ถือหุ้น) หำกนำสองวิชำมำรวมกันเป็นหนึ่ง ค่ำเรียน
ควรจะเท่ำกับ 11,000 บำท แต่หลักสูตรใหม่ จะคิดค่ำเรียนเพียง 9,000 บำท/วิชำเท่ำนั้น
5)

นักศึกษำก็ยังชำระค่ำเรียนต่อวิชำแพงขึ้นกว่ำเดิมอยู่ดี?

เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระในประเด็นข้อนี้ สถำบันฯพิจำรณำอนุโลมให้นักศึกษำสำมำรถแบ่งชำระได้เป็นรำยสำมงวดเท่ำๆกัน
โดยงวดแรกชำระก่อนวันเปิดภำคเรียน งวดที่สองกับงวดที่สำมให้ชำระภำยในเดือนถัดไป โดยทิง้ ช่วงห่ำงงวดละประมำณ
สำมสิบวัน
6)

แล้วคนที่ยังเรียนค้ำงอยู่ จะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรปรับหลักสูตรนี้ได้หรือเปล่ำ?

เมื่อนำวิชำสองวิชำมำรวมกัน ในกำรเทียบโอนก็จะกำหนดให้นำวิชำเดิมหนึ่งวิชำมำเทียบได้ครึ่งหนึ่งของวิชำใหม่ และ
ชำระค่ำเรียนเพียงครึ่งหนึง่ ของส่วนที่เหลือของวิชำใหม่ ซึ่งในวิชำใหม่จะมีข้อมูลแสดงให้เห็นรหัสของวิชำเดิมกำกั บไว้ เพื่อ
สะดวกแก่กำรทำควำมเข้ำใจ แต่ในกรณีนี้ จะไม่สำมำรถผ่อนชำระเป็นรำยงวดได้
7)

หำกเทียบโอนได้ครึ่งหนึ่ง แล้วจะต้องเข้ำเรียนยังไง?

แม้จะเทียบโอนกับวิชำใหม่ได้ครึง่ หนึ่ง และชำระค่ำเรียนครึ่งหนึง่ หำกนักศึกษำจะเข้ำเรียนในช่วงเวลำที่เหลือก็ได้ โดยจะ
กำหนดเป็นช่วงเวลำให้เทียบเคียงได้ หรือจะเข้ำเรียนทัง้ หมดก็ได้
8)

ไม่แน่ใจว่ำ กำรเทียบโอนครึง่ หนึง่ นี้ จะต้องสอบกันยังไง?

ทุกวิชำของหลักสูตรใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นกรณีเทียบโอนหรือเปล่ำ จะต้องมำสอบตอนปิดภำคเรียนพร้อมกันทั้งหมด แต่ใน
ข้อสอบจะแบ่งออกเป็นส่วนของแต่ละวิชำเดิม เพื่อนักศึกษำทีเ่ ทียบโอนมำจะได้สำมำรถทำข้อสอบเฉพำะส่วนที่ตนเอง
ลงทะเบียนเรียนไว้เท่ำนั้น
9)

หลักสูตรปี 55 นี้ ต้องเรียนทัง้ หมดกี่วชิ ำจึงจะจบหลักสูตร และแยกเป็นขั้นต้น ขั้นปลำยเหมือนหลักสูตรเดิมหรือไม่?

สำหรับหลักสูตรใหม่ ควำมจริงไม่อยำกจะแยกเป็นขั้นต้นกับขั้นปลำยอีกต่อไป เพรำะวิชำเรียนที่จะมีสิทธิจบเหลือเพียง 5
วิชำเท่ำนั้น แต่หำกจะนำไปเทียบเคียงกับหลักสูตรเดิม วิชำบังคับ 3 วิชำ และวิชำเลือก 2 วิชำของหลักสูตรใหม่ สำมำรถ
เทียบเคียงเป็นขั้นต้น กับขั้นปลำยก็ได้ครับ แต่มขี ้อแนะนำเพิ่มเติมในกำรลงทะเบียนเรียน คือ นักศึกษำควรลงเรียนวิชำ
NL601 ก่อนลงเรียนวิชำอื่นๆ เพือ่ ประโยชน์ของนักศึกษำในกำรมีพื้นฐำนควำมรู้และมีควำมเข้ำใจในหลักกำรประกันภัย

ซึ่งจะทำให้นกั ศึกษำมีควำมเข้ำใจกำรประกันภัยประเภทต่ำงๆ ได้รวดเร็วขึ้น
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10)

สำมำรถลงเรียนวิชำเลือกจำนวน 2 วิชำจำกทัง้ หมด 5 วิชำ โดยไม่ต้องเรียนวิชำบังคับได้หรือไม่?

ได้ครับ แต่ควำมจริงไม่ขอแนะนำให้ทำเช่นนั้น เพรำะวัตถุประสงค์ของกำรกำหนดวิชำจะจัดเป็นลำดับ ตั้งแต่วิชำพื้นฐำน
จนถึงวิชำขั้นปลำย กำรเรียนไม่เป็นลำดับ อำจจะทำให้เรียนได้ลำบำกขึ้น
11)

หำกต้องกำรเรียนเพียงบำงวิชำ ยังสำมำรถลงทะเบียนเรียนบำงวิชำได้หรือไม่ หรือสำมำรถเลือกเรียนเฉพำะบำงช่วง
ของวิชำนั้นๆ ได้หรือไม่?

ก็ได้อีกเหมือนกัน หำกไม่มีควำมประสงค์จะเรียนทั้งหลักสูตร
12)

หำกเรียนทัง้ หมด 5 วิชำแล้ว ยังต้องเรียนวิชำจรรยำบรรณอีกหรือไม่?

นักศึกษำยังคงต้องเรียนวิชำจรรยำบรรณเช่นเดิม เป็นวิชำขอจบก่อนรับประกำศนียบัตร เนื่องด้วยได้มีคำแนะนำจำก
ภำครัฐควรให้คงไว้ เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกับในหลักสูตรวิชำชีพประเภทอื่นๆ ซึ่งล้วนกำหนดให้มีกันทั้งสิ้น
13)

หำกสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ หรือต้องลงทะเบียนสอบซ่อม?

ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ เนื่องจำกสถำบันฯ ได้ยกเลิกกำรสอบซ่อมเพื่อให้สอดคล้องกับระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
14)

ค่ำเรียนลดลง มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนหรือไม่?

โดยหลักยังเป็นเช่นเดิม คือ คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน มีคะแนนเก็บในห้องเรียน 20 คะแนน และคะแนนสอบ 80
คะแนน แต่จะเน้นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำมีสว่ นร่วมมำกขึ้น และมีกิจกรรมในห้องเพิม่ มำกขึ้น
15)

กำรแบ่งคะแนนระหว่ำงคะแนนเก็บและคะแนนสอบของอำจำรย์แต่ละท่ำนยังคงเหมือนเดิมหรือไม่?

ยังคงเหมือนเดิม
16)

ยังมีอำหำรว่ำงเหมือนเดิมหรือไม่ และมีกำรพักระหว่ำงเรียนหรือไม่ เพรำะระยะเวลำเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3 ชั่วโมง?

เนื่องจำกค่ำเรียนลดลงไป สถำบันฯ จึงไม่มีบริกำรอำหำรว่ำง แต่จะมีบริกำรเครื่องดื่มให้เช่นเดิม ส่วนช่วงเวลำพักนั้น ก็
แล้วแต่ที่อำจำรย์ผู้สอนจะเห็นสมควรครับ
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17)

เรียนหลักสูตรเก่ำครบแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ลงวิชำจรรยำบรรณ สำหรับหลักสูตรใหม่นี้ถือว่ำจบกำรศึกษำเลยหรือไม่ และ
จะได้รับใบประกำศนียบัตรหรือไม่?

นักศึกษำที่เรียนจบหลักสูตรเดิมเรียบร้อยแล้วในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2554 ยังต้องเป็นไปตำมระเบียบกำรเดิมนะครับ คือ
จะต้องลงวิชำจรรยำบรรณก่อน ถึงจะถือว่ำสำเร็จกำรศึกษำโดยสมบูรณ์ แต่ถ้ำมำจบในปีกำรศึกษำใหม่ พ.ศ. 2555 ไม่
จำต้องมำลงวิชำจรรยำบรรณอีก
18)

เกรดทีใ่ ห้เหมือนเดิมหรือไม่?

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถำบันฯ จำต้องปรับเปลี่ยนกำรประเมินผลใหม่ กำร
ปรับเปลี่ยนดังกล่ำวจะส่งผลต่อกฎระเบียบของบำงบริษัทในกำรกำหนดเงื่อนไขของเกรด
a.

เกรด “A” คงเดิม

b.

เกรด “B” เดิมของสถำบันฯ ระเบียบใหม่เปลี่ยนเป็น 3 ช่วงคะแนน ซึ่งจะมีทงั้ เกรด B+,B และ C+

c.

เกรด “C” เดิม ของสถำบันฯ ระเบียบใหม่เปลี่ยนเป็น 3 ช่วงคะแนน ซึ่งจะมีทงั้ เกรด C,D+ และ D

d.

เกรด “F” คงเดิม
เกรดเดิม
ช่วงคะแนน

ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
70 - 84 คะแนน

55 - 69 คะแนน

ต่ำกว่ำ 55 คะแนน
19)

เกรด
A
B

C

F

เกรดใหม่
ช่วงคะแนน
ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
แบ่งเป็น 3 ช่วง
80 – 84 คะแนน
75 - 79 คะแนน
70 - 74 คะแนน
65 – 69 คะแนน
60 – 64 คะแนน
55 – 59 คะแนน
ต่ำกว่ำ 55 คะแนน

กำรเปลี่ยนแปลง
เกรด
A
B+

คงเดิม
เปลี่ยนเป็น 3 เกรด

B
C+

เปลี่ยนเป็น 3 เกรด

C
D+
D
F

คงเดิม

หำกสนใจเทียบโอนเพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ต้องทำอย่ำงไร ?
a.

นักศึกษำที่จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรก่อนหลักสูตรปีพ.ศ. 2551 นักศึกษำต้องสอบวัด ควำมรู้
ตำมที่ประกำศที่สถำบันฯ กำหนด โดยมีคำ่ ธรรมเนียมกำรสอบ 500 บำทต่อครัง้ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
นักศึกษำมีสิทธิสอบกีค่ รั้งก็ได้จนกว่ำจะสอบผ่ำน

b.

นักศึกษำที่จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรหลังหลักสูตรปีพ.ศ. 2551 นักศึกษำแจ้งมำยังสถำบันฯ เพื่อ
ออกหนังสือรับรองผลกำรศึกษำเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชำ
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นักศึกษำเรียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Master of
Business Administration) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจประกันวินำศภัย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดย

เรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต
ทั้งนี้ กำรเทียบโอนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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