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๑) วิ ชาพื้นฐานวิช าชี พ หมายถึ ง วิชาที่เ ปนความรูพื้นฐานในวิช าชีพที่ผู เรียนจําเปนตองศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอม และเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ
๒) วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน
- วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
- วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล
๓) วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเ รียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ
โดยเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆ ก็ ไ ด ใ นหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ป ด สอนใน
สถาบันอุดมศึกษา
๔) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเนื่องกัน
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
(กลุมวิชาการทองเที่ยว)
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)
ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอ ยกวา ๑๕ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔ หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้สถาบั นอุ ดมศึ กษาสามารถปรั บ จํานวนหนว ยกิตในโครงสร างหลักสูต รได ตามวัต ถุประสงค
ของหลักสูตร
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต)
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๗.๒.๑ วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
(กลุมวิชาการโรงแรม)
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)
ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
(กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔ หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๔.๑ ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ
๗.๔.๒ ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน
ทั้งนี้สถาบันอุดมศึ กษาสามารถปรับ จํานวนหนว ยกิตในโครงสรางหลักสูต รไดตามวัต ถุประสงค
ของหลักสูตร
ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาตอ งการพัฒ นาหลัก สูต รใหมีส าขาวิช าการทอ งเที่ ย วและ
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี
จํ า นวนหน ว ยกิ ต ใกลเ คี ย งกั น และใหเ ป น ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของ
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอื่นของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปนี้
๘.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ
ดั ง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม หั ว ข อ เนื้ อ หาสาระ รายวิ ช า และจํ า นวน
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร
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-

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and Hotel)
ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior)
จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology for Tourism and Hotel)
- จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication)

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เนื้อหาสาระ
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังนี้
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก
(๑) กลุมวิชาการทองเที่ยว (Tourism) ประกอบดวย
(๑.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism
Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and
Development)
- การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development)
- การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism)
- การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)
- การจัดการโครงการการทองเที่ยว (Tourism Project Management)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for
Tourism)
- โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Logistics for Tourism
Industry)
- การสัมมนาการทองเที่ยว (Seminar on Tourism)
(๑.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour
Business
Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)
- การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)
- งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)
- การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing)
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- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance
for Tour Business)
- การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)
- การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว (Travel Agency
Management)
- การออกบัตรโดยสาร (Ticketing)
(๒) กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย
(๒.๑) กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)
- การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and
Finance for Hotel Business)
- การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning
and Development)
- การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel)
- การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel)
(๒.๒) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation
and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office
Operation and Management)
- การดํ า เนิ น งานและการจั ด การงานแม บ า น (Housekeeping
Operation and Management)
(๒.๓) กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and
Beverage Service and Operation)
- การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and
Service)
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage
Management)
- การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management)
- การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and
Management)
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๘.๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก
(๑) กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management)
- การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)
- การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management)
- การจัดการสปา (Spa Management)
- การจั ด การการประชุ ม นิ ท รรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล
(MICE Management)
- การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)
- การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine
Management)
- การออกแบบอาหาร (Food Styling)
- การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)
(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา
๘.๓ วิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูเปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณ ลัก ษณะตามที่กํา หนดในมาตรฐานผลการเรีย นรูใ นสาขาวิช าการทอ งเที่ย วและการโรงแรม
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ประกอบดวย
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๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับ การเรียนรายวิช าใหมีเ นื้อหา
สอดคลองตอเนื่องกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึ้น
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ
อยางครบถวน
๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก
(๑) การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพื่อการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/
สถานการณจําลอง เปนตน
(๒) การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย
๙.๒.๑ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใช วิ ธี ก ารประเมิ น หลากหลายวิ ธี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๙.๒.๒ เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม
ตามพั ฒ นาการของผู เ รีย นสํา หรับ การใหชว งระดับ คะแนนใหเ ป น ไปตามนโยบายการวั ด ผลของ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรูข องนั กศึกษา
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึก ษาใน
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้
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๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
ที่ตองการทวนสอบ
๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา
๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination)
โดยใช ข อ สอบกลางที่ เ ห็ น ชอบโดยคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช าของกลุ ม เครื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษา
๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร
๕.ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย
ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
ผูเ ข า ศึก ษาสาขาวิช าการทอ งเที่ ย วและการโรงแรมระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต อ งจบการศึ ก ษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/ หรือของสถาบัน
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาระหวางสถาบันสามารถกระทําไดเมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สว นการเทีย บโอนโดยใชป ระสบการณข องผูที่จ ะเขา ศึก ษา ผูข อเทีย บโอนตอ งผา น
การทดสอบผลการเรียนรูที่ตองการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดวย
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและการโรงแรมต อ งมี ค ณาจารย แ ละ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังนี้
๑. จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย ๒ คน ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาสัมพันธกับสาขาวิชา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป
๒. คุณสมบัติข องอาจารยป ระจํา และอาจารยพิเ ศษ ควรเปนผูมีป ระสบการณที่เ กี่ย วของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้
๑๐
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๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว
คือ ๑: ๒๕
๔. บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได
สถาบันอุดมศึ กษาควรจั ดสรรจํานวนบุคลากรใหเ พียงพอตามความจํ าเปน และใหมีการพั ฒนาด าน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น และจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ ภาคทฤษฎี ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ
การโรงแรม
๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ
๔. มี ก ารสรา งเครือ ข า ยกับ หนว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่อ ใหนั ก ศึ ก ษาดู ง าน ฝ ก ปฏิ บัติ ใ น
รายวิชาที่เกี่ยวของ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้
๑๔.๑ การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม
๑. การจั ด ประชุ ม หรื อ การอบรมอาจารย เพื่ อ ให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด
การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง
๒. การจั ด หาคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านอาจารย ให เ ข า ใจระเบี ย บของสถาบั น การจั ด ทํ า
หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา
๓. การเข า ร ว มสั ง เกตการณ แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน โดยใช ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ศึ ก ษา
กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล
๑๔.๒ การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย
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๑. การเพิ่มคุ ณวุ ฒิใ ห ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิช า หรือสาขาวิชาที่มีค วาม
สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน
การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด
๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
๑๒
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จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มี

การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
สูการปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเป ด สอน/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การทองเที่ยวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
๑๖.๒ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการท อ งเที่ย วและ
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอยา งนอย ๕ คน โดยมีอ าจารยผูรับ ผิด ชอบหลักสูต รอยา งนอ ย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ของตนมี คุ ณ ลั ก ษณะเด น หรื อ พิ เ ศษกว า บั ณ ฑิ ต ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละสาขาวิ ช าเดี ย วกั น ของ
๑๓

526

มคอ. ๑

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสู ตร และ/หรือการดํา เนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร
(Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนต อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึ กษาของคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ การศึ ก ษาต อ หรื อ ทํ า งานในต า งประเทศ และเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตัวบงชี้ และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป หรื อ เป น ไปตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึ กษานั้ นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๕
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(ตัวอยาง)
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การทองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อยอ
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อยอ
B.A. (Tourism)
3. วิชาเอก
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยว
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
126 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
; หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2553
คณะกรรมการการศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพื่อใหนิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว ได เชน ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว โดยผูจบการศึกษา
สามารถเลือกตําแหนงงานในธุรกิจเหลานั้นได เชน การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนกตอนรับ หรือ
งานธุรการในสวนของการติดตอสื่อสารในระบบสากล การเปนมัคคุเทศก และการเปนผูประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใน
การเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการทองเที่ยว
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
x xxxx xxxxx xx x
รองศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514)
Maîtrise ès Lettres (Langue et Littérature Française) Université de Besançon (2519)
Higher Graduate Diploma in Economics of Tourism, Université d’Aix-Marseille III (2527)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545)
2. ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย
x xxxx xxxxx xx x
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525)
Master of Sciences (Tourism Planning) University of Surrey (2533)
3. อ. เจริญพร เพ็ชรกิจ
x xxxx xxxxx xx x
อาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2521)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect)
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ
แรงงานที่มีความรู และคุณภาพ
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค
ใกลเคียง เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให
มีการสงเสริมโดยการทองเที่ยว
11.2.2 พฤติ ก รรมของนั ก ทอ งเที่ย วที่ ตอ งเป น ไปในทางส ง เสริ ม ความเขา ใจอั น ดี ร ะหว า ง
มวลชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเที่ยวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ
มรดกทางประวัติศาสตร
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพื่อสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน
ทางการทองเที่ยว
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
12.1.3 หลั ก สู ต รต อ งมี แ นวทางในการที่ จ ะให ผู จ บการศึ ก ษาเป น ที่ต อ งการของธุ ร กิ จ การ
ทองเที่ยว
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิ
ปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน
ประเทศ และความตองการระดับนานาชาติ
12.2.2 สถาบันตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนทุกดาน
12.2.3 สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
12.2.4 สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลีย่ นเชิงวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับ
ในระหวางสถาบันในตางประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให
เปนสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1

กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
- กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นิสติ จากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่นสามารถมาเรียน
ได
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นิสิตหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาโท และวิชาเลือก
เสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เพื่อใหไดเนื้อหาความรูและทักษะทางการทองเที่ยวตามความตองการของหลักสูตร
13.3.2 สํา รวจความต องการเชิ งวิชาชีพ จากผูประกอบการการทอ งเที่ย วและการโรงแรม
รวมกันกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ทบทวนความต อ งการหรื อ เงื่ อ นไขการเรี ย นรู แ ละทั ก ษะ
วิชาชีพเปนระยะ เพื่อแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้
1.1.1 สาขาวิชาการทองเที่ยวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนา
เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.1.2
สาขาวิชานี้มีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณของชาติ
1.1.3 สาขาวิชานี้จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.2 ความสําคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีความสําคัญ ดังนี้
1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.2.3 สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย
1.3 วัตถุประสงค หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคสําคัญที่ถือวา
เปนความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่น
ของโลก
1.3.3 มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเนื่อง
1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1ภาษา
รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
1.3.6 มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
1. สรางเครือขายกับ
ตัวบงชี้
ความเปลี่ยนแปลงของ
หนวยงานภาครัฐและ
1. จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม
อุตสาหกรรม
ภาคเอกชนเพื่อ
เครือ ขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน
การทองเที่ยวและ
วิเคราะหความตองการ
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม
ความตองการของธุรกิจ
และแนวโนมความ
เครือขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน
การทองเที่ยวและ
เปลี่ยนแปลงของ
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมีไม
การโรงแรม
อุตสาหกรรม
นอยกวา 1 ครั้ง/ป
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. บันทึกการปรึกษากับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สํารวจความตองการของ
ธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม

ตัวบงชี้
1. จํานวนครัง้ ในการสํารวจมีไมนอย กวา
2 ครั้ง ภายในรอบ 5ป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง
นอย 3 ประเด็น คือ
- แนวโนมของอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่
ตองการ
- ความรูแ ละทักษะดาน
การทองเที่ยว และการโรงแรม
ที่จําเปนตอการทํางาน
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ 1. สํารวจความตองการของ
เรียนการสอน
นิสิตและผูสอน

2. จัดหาและจัดสรรทุนเพือ่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หลักฐาน / ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
1. จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย
กวา 1 ครั้ง/ป
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง
นอย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปจจัย
สนับสนุนที่เปนทีต่ องการ
- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการจัดการและการใชปจจัย
สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ
- ความเปนไปไดในการพัฒนา /
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม
ขอเสนอแนะ
หลักฐาน
รายงานการสํารวจ
ตัวบงชี้
1. จํานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
ไมนอยกวา 10%
2. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนมี
ไมนอยกวา 2 รายการ/ป
หลักฐาน
1. จํานวนเงินทุน
2. จํานวนเงินรายจาย
3. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตน และ
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตาม
ความจําเปนของผูเรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของ สกอ.
2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสารเพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นิสิตยังไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.3.3 นิสิตบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ
2.3.4 นิสิตบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตตามขอ 2.3
2.4.1
จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี
หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน
2.4.2
กําหนดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.4.3 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.4.4 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
2553
60
60 คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ
2554
60
60
120 60 คน เริ่มจบการศึกษาป 2557
2555
60
60
60
180
2556
60
60
60
60 240
2557
65
60
60
60 245
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ดังนี้
งบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
งบบุคลากร
xxxxxxxxx
หมวดเงินเดือน
xxxxxx
หมวดคาจางประจํา xxxxxx
งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
งบดําเนินงาน
xxxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน xxxxxx
หมวดคาใชสอย xxxxxx
หมวดคาวัสดุ
xxxxxx
งบลงทุน
xxxxxx
หมวดคาครุภัณฑ xxxxxx
งบอุดหนุน
xxxxxx
หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน xxxxxx
2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของสถาบัน
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
126 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
 ภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
 ภาษาไทย
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
84 หนวยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
 วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
60 หนวยกิต
• วิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
• วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร
01
หมายถึง
วิทยาเขตบางเขน
390
หมายถึง
รหัสสาขาวิชาการทองเที่ยว
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหนา หมายถึง
ระดับชั้นป
เลขตัวกลาง หมายถึง
กลุมวิชา
1
หมายถึง
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะบังคับ – การทองเที่ยว
3
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – การทองเที่ยว
4
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาอังกฤษ
5
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาฝรั่งเศส
6
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาเยอรมัน
7
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาญี่ปุน
8
หมายถึง
วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาจีน
9
หมายถึง
วิชาวิจัย วิชาสหกิจศึกษา
เลขตัวทาย หมายถึง
ลําดับรายวิชาในแตละกลุม และ 0 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry)
01390112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 3(3-0-6)
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
(Service Psychology)
01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
(Information Technology for Tourism and Hotel)
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourist Characteristics and Behavior)
01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํ หรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Seminar on Tourism and Hotel)
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- วิชาเฉพาะ
60 หนวยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ
30 หนวยกิต
01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Tour Business Management)
01390222 การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Travel Agency Operation and Management)
01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Organization of Tour Procedures)
01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6)
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand)
01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Resource Development)
01390326 การตลาดการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5)
(Tour Guiding)
01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Accounting and Finance for Tour Business)
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry Planning and Development)
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Survey and Research for Tourism)
- วิชาเฉพาะเลือก
30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาการทองเที่ยว ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
01390231 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Cultural Tourism Operation and Management)
01390232 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Tourism Operation and Management)
01390233 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
(Community-Based Tourism Operation and Management)
01390334 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเทีย่ ว
เพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
(MICE Operation and Management)
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01390335 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
(Airline Business Operation and Management)
01390336 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6)
(Cruise Business Operation and Management)
01390337 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Logistics for Tourism Industry)
2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต เลือกศึกษา
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 1 ภาษา จํานวน 5 รายวิชา 15 หนวยกิต โดยตองศึกษาภาษาใดภาษา
หนึ่งมาแลวจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- ภาษาอังกฤษ
01390241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(English for Conversation and Communication)
01390242 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Business)
01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tour Conducting)
01390344 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Personnel)
01390445 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(English for Hospitality Industry)
- ภาษาฝรั่งเศส
01390251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(French for Conversation and Communication)
01390252 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Business)
01390353 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tour Conducting)
01390354 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Personnel)
01390455 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(French for Hospitality Industry)
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- ภาษาเยอรมัน
01390261 ภาษาเยอรมันเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(German for Conversation and Communication)
01390262 ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Business)
01390363 ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tour Conducting)
01390364 ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Personnel)
01390465 ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(German for Hospitality Industry)
- ภาษาญี่ปุน
01390271 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Japanese for Conversation and Communication)
01390272 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Business)
01390373 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tour Conducting)
01390374 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Personnel)
01390475 ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Japanese for Hospitality Industry)
- ภาษาจีน
01390281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Chinese for Conversation and Communication)
01390282 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
01390383 ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tour Conducting)
01390384 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Personnel)
01390485 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Chinese for Hospitality Industry)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทเี่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ง. หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
00390490 สหกิจศึกษา 6 (- - -) (1 ภาคการศึกษา)
(Co-operation Education)
3.1.4 แผนการศึกษา
แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ภาษาตางประเทศหนึ่งภาษา
ภาษาไทย
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

01390214
01390221
01390222
01390224

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศหนึ่งภาษา
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
การดําเนินงานและการจัดการ
ตัวแทนการทองเที่ยว
ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและ
ของไทย

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(3-0-6)
18(- - -)

3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(- - -)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
01390223 การจัดนําเที่ยว

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

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

01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก

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

3(3-0-6)
18(- - -)
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วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ภาษาตางประเทศหนึ่งภาษา
01390112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร
01390113 จิตวิทยาการบริการ

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-3)
18(- - -)
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ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
01390326 การตลาดการทองเที่ยว
01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
นําเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
01390xxx

วิชาเฉพาะเลือก

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับ
การทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
18(- - -)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
12(- - -)

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ
การทองเที่ยวและการโรงแรม
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม
01390327 งานมัคคุเทศก
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
01390xxx วิชาเฉพาะเลือก
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
01390490 สหกิจศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-3)
18(- - -)

6(- - -)

6(- - -)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry)
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในบริบทของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบาย
และบทบาทของรัฐในการพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
01390112 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก และบริการอาหาร 3(3-0-6)
(Introduction to Lodging and Food Service Business)
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแขงขันของ
ธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
(Service Psychology)
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน
การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตั งิ านและการใหบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(2-2-5)
(Information Technology for Tourism and Hotel)
แนวคิดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพื่อการ
จัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourist Characteristics and Behavior)
การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค
ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง
วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม
01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Tour Business Management)
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธุรกิจนําเที่ยว การจัดตั้ง ประเภท
โครงสรางองคกร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษทั นําเที่ยว
01390222 การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Travel Agency Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนาย
ทางการทองเที่ยว การดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
01390223 การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Organization of Tour Procedures)
ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธกี ารและเทคนิค
ของการสํารวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การคิด
ตนทุนและการกําหนดราคารายการนําเทีย่ ว รูปแบบ และการเขียนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัด
นําเที่ยว มีการฝกปฏิบตั ินอกสถานที่
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01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6)
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand)
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวของไทยและของโลก
เอกลักษณ และคุณคาของแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และอุปสงคของการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ มีการศึกษานอกสถานที่
01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Resource Development)
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว การ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
01390231 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Cultural Tourism Operation and Management)
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองคประกอบของการ
จัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา การอนุรักษ และการจัดการ
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข
กรณีศึกษา
01390232 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Tourism Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพอยางยั่งยืน การปรับใชภูมิปญ
 ญาในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโนม
อุปสงคและอุปทานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
01390233 การดําเนินงานและการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
(Community-Based Tourism Operation and Management)
ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมีสว นรวมของชุมชนในการ
จัดการ และพัฒนาการทองเที่ยว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและ
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา
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01391316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํ หรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Human Resource Management for Tourism and Hotel)
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel)
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม แนว
ทางการแกไขและการพัฒนา
01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
(Seminar on Tourism and Hotel)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวและการโรงแรม
01390326 การตลาดการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและ
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาด
01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5)
(Tour Guiding)
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ
วิธีการเทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกัน
อุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการ
เขาออกราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
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01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6)
(Accounting and Finance for Tour Business)
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินใน
ธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและการควบคุมตนทุน
01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Tourism Industry Planning and Development)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไป
ไดของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล
01390334 การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเทีย่ วเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
(MICE Operation and Management)
ความหมาย ความสําคัญ วิวฒ
ั นาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน
การดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล
01390335 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
(Airline Business Operation and Management)
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่นงั่ และบัตรโดยสาร การ
บริการภาคพืน้ ในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที่
01390336 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6)
(Cruise Business Operation and Management)
ประเภทและลักษณะของเรือสําราญ โครงสรางการบริหารงานบริษทั เรือสําราญ สวนปฏิบัติงาน
หนาที่ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตั ิงานหนาที่ภาคพื้นดิน การเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการและลักษณะการสัง่ การ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเรือสําราญ การควบคุมคุณภาพการ
จัดการ พฤติกรรมผูบริโภคเรือสําราญ และการวางแผนงานการตลาด
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01390337 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
(Logistics for Tourism Industry)
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและการ
บริการการทองเที่ยว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เกี่ยวของใน
โลจิสติกส การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการ
01390490 สหกิจศึกษา 6(- - -) (1 ภาคสหกิจศึกษา)
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม การ
จัดทํารายงานการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก
01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Survey and Research for Tourism)
หลักการสํารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย
การกําหนดวัตถุประสงคและสมมุตฐิ าน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
01390241 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(English for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษทีเ่ หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390242 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
โรงแรม การใชภาษาอังกฤษในการนําเทีย่ วชมสถานทีท่ างประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตไทย
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01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tour Conducting)
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
01390344 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(English for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390445 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(English for Hospitality Industry)
การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390251 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(French for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสทีเ่ หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390252 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาฝรัง่ เศสในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390353 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tour Conducting)
ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาฝรั่งเศสในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ
งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
01390354 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(French for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390455 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(French for Hospitality Industry)
การใชภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390261 ภาษาเยอรมันเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(German for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาเยอรมันที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390262 ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390363 ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tour Conducting)
ภาษาเยอรมันในวิชาชีพซึง่ จําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยาง
มีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาเยอรมันในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ
งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
01390364 ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(German for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390465 ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(German for Hospitality Industry)
การใชภาษาเยอรมันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390271 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Japanese for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณทแี่ ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390272 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาญี่ปุนทีใ่ ชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาญีป่ ุนในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
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01390373 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tour Conducting)
ภาษาญี่ปุนในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีอยางมี
ประสิทธิผล ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาญี่ปุนในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
01390374 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Japanese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญ
 หาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390475 ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Japanese for Hospitality Industry)
การใชภาษาญี่ปุนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
01390281 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5)
(Chinese for Conversation and Communication)
ทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณที่
แตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาในสถานการณการ
ตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต
01390282 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Business)
ทักษะทางภาษาจีนที่ใชในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม การใชภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวเกีย่ วกับศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชี วี ิตไทย
01390383 ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-3)
(Chinese for Tour Conducting)ภาษาจีนในวิชาชีพซึ่งจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาจีนในการ
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับศิลปะ งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถชี ีวติ ไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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01390384 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว 3(2-2-5)
(Chinese for Tourism Personnel)
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ
แกปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยว บริษัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย
01390485 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
(Chinese for Hospitality Industry)
การใชภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน
ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหนายทาง
การทองเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย เลขประจําตัวบัตรประชาชน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานสอน
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตร
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปจจุบัน
ปรับปรุง
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
390311 01390111
1 รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การวางแผนและพั ฒ นาตลาด 390221 01390215
การทองเที่ยว
01390317
การจั ด การด า นการบริ ก าร
01390326
อาหารและเครื่องดื่ม
01390491
2 ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย
การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
390232 01390113
จิตวิทยาการบริการ
390331 01390222
390341 01390225
391111 01390342
01390344
3 นายเจริญพร เพ็ชรกิจ
การจัดนําเที่ยว
390321 01390221
ศิลปะการติดตอ
391201 01390223
01390224
01390231
01390361
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
4 นายชลวิช สุธัญญารักษ

5

นายภูริวัจน เดชอุม

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
1 นายรภัส ศิลปศรีกุล

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

2

นางปยนุช สิทธิกร

3

นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข

การตลาดการทองเที่ยว

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร
ปรับปรุง

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ก า ร 390231 01390112
ทองเที่ยว
01390214
มรดกไทย
01390318
01390329
การดําเนินงานธุรกิจ MICE
390111 01390327
391351 01390343
01390334
01390363
01391313

การตลาดโรงแรม
การวางแผนและพัฒนาโรงแรม
การบริการงานสวนหนา

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
1 ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
2 นางดวงเดือน ไชยคํา
3 นางสุพาณี ภูติพันธ

ปจจุบัน

ปจจุบัน
391341
391342
391222
391331
390342

หลักสูตร
ปรับปรุง
01390318
01390329
01390318
01390111
01390326

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ประวัติศาสตรศิลปะ
390233 01390224
ธุรกิจการบิน
390261 01390335
การคํ า นวณอั ต ราค า โดยสาร 390261 01390335
เครืองบินและการเขียนตั๋ว
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ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน
4 นางสาวจิตตินันท นันทไพบูลย

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

การจัดการทรัพยากรมนุษยใน 390451 01390316
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเที่ยวมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูและ
ประสบการณใหแกนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานการทองเที่ยว : บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนยการประชุม สถาน
ประกอบการอื่น ๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตการดูแล
ของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 16 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม นิสิตสามารถ
4.1.1 ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห
คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนาํ ในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดปญหาการทํางาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.4 รวมกันวิเคราะหปญ
 หา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบ ังคับบัญชาขัน้ ตนได
4.1.5 สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT ไดเหมาะสมกับระดับการ
ทํางาน
4.2 ชวงเวลา
การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16
สัปดาห หรือการฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ
4.3.2 การฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จัดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลา
เปนเวลาไมนอ ยกวา 400 ชั่วโมงตอเนื่องกัน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทางกาย
การแตงกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
ใชทาทางในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม
สรางบุคลิกภาพในการเคลือ่ นไหว
ที่ประทับใจ
เรียนรูมารยาทสากล
การแสดงสีหนา
2. ทางวาจา
ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา
รูจักกาละเทศะในการพูดตาม
สถานการณ
มีความสามารถในการอธิบายหรือ
สื่อสาร
เรียนรูความเหมาะควรในการพูด
กับบุคคลทุกระดับ
ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ
3. ทางใจ
มีจิตสํานึกในการบริการ
เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และรูจักใหอภัย
มีความภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตนเอง
4. ศักยภาพอื่น
แสวงหาความรู ชางสังเกต
ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีเทคนิคในการตอรองและ
แกปญหารองเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ฝกการแสดงออกในหองเรียน
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว
- บรรจุคําสอนในรายวิชา
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ
- แสดงบทบาทในหองเรียนโดยสมมุติสถานการณ

- ฝกพูดอธิบายโดยการเลาเรื่อง
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน
- ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทางภาษา

- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
- สอนในรายวิชา
- สอนประวัตขิ องผูมีชื่อเสียงในดานการบริการที่ประสบความ
สําเร็จหรือเชิญวิทยากรทีป่ ระสบความสําเร็จในงานวิชาชีพมาพูด
สอบภาคปฏิบตั ิในหองเรียน
สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึ ษา
ฝกโดยใชกรณีศึกษา
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2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใ นแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน และ
การปฏิบัตติ นตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
เปนแบบอยางที่ดตี อผูอื่น และมีภาวะผูนํา
(4) มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
(4) สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
(5) การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ
(6) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดขี องผูสอน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
(2) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
(3) ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
(4) กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก
(5) ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน
(6) สรางแบบสอบถามใหผูปกครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง
กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
(2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจยั เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยายภายในชัน้ เรียน และการถาม-ตอบ
(2) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
(3) ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัติ
(4) อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(5) การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
(6) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
(7) สอนโดยการติว (Tutorial Group)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอโตแยง และ
สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้งหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได
(3) มีความสามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสูการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการวิจัย
(2) การอภิปรายเปนกลุม
(3) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการทีม่ ีความสําเร็จในอาชีพ
(5) กําหนดใหมีรายวิชาทีต่ องใชทักษะการคํานวณ เชน การจัดการการบริการ การควบคุม
ตนทุนอาหารและเครือ่ งดื่ม
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา
(2) การสอบขอเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน
กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา
กลุม
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตามมาตรฐาน
สากล
(3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(3) ใชประวัตสิ ะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
(4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(5) ใชผลการประเมินจากการฝกงาน
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ
ขอเขียนและการสัมภาษณ
(2) จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ
(3) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน
(4) บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตาง ๆ ในทุกรายวิชาที่
สามารถทําได
(5) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
(2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร
(4) ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา
(5) ตั้งคําถามแลวสังเกตวิธีการตอบ (โดยจับเวลา)
(6) ประเมินผลจากการยอเรื่องที่ใหอานในหองเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ได
รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1.2 มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัตติ นตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มี
ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
3.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3.2 ความรู
3.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
3.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.3 มี ค วามรู ใ นกระบวนการ และเทคนิ ค การวิ จั ย เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาและต อ ยอด
องคความรูในงานอาชีพ
3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 มี ค วามสามารถประมวล และศึ ก ษาข อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิง
ลึก
3.3.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตั ิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.3.3 มี ค วามสามารถประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรมจากภาคธุ ร กิ จ และจากศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามหน า ที่ แ ละ
บทบาทของตนในกลุ ม งานได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
3.4.2 มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ให ทั น สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง
และตรงตามมาตรฐานสากล
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทย และภาษาต า งประเทศในการฟ ง การพู ด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5.2 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
3.5.3 มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รู จั ก เลื อ ก
รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เรื่ อ ง และผู ฟ ง ที่ แ ตกต า งกั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.5.4 มี ค วามสามารถในการใช เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
 กลุมวิชาภาษา
 กลุมวิชาสังคมศาสตร
 กลุมวิชามนุษยศาสตร
 กลุมวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พัก และบริการ
อาหาร
 จิตวิทยาการบริการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
 พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว
 ความรับผิดชอบหลัก

1

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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à ความรับผิดชอบรอง
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มคอ. 2

การจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับ
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับ
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
 สัมมนาการทองเที่ยว
และการโรงแรม
วิชาเฉพาะ
 วิชาเฉพาะบังคับ
 การจัดการธุรกิจ
นําเที่ยว
 การดําเนินงานและ
การจัดการตัวแทน
การทองเที่ยว
 การจัดนําเที่ยว
 ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวของโลก
และของประเทศ
ไทย
 การพัฒนา
ทรัพยากร
การทองเที่ยว
 การตลาด
การทองเที่ยว
 งานมัคคุเทศก
 การบัญชีและ
การเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเที่ยว
 การวางแผน
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
 ความรับผิดชอบหลัก
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา



1
à

ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2



ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
à

2
à
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à ความรับผิดชอบรอง
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มคอ. 2

รายวิชา



1


2
à

3


1


2
à

3


ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
à


à



à



à

à





à

à

à



à
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à





à



à

à

à

คุณธรรม จริยธรรม

1


2
à

3
à

4
à

การสํารวจและวิจัย
สําหรับ
การทองเที่ยว
 วิชาเฉพาะเลือก
 กลุมวิชาการ
ทองเที่ยว
 การ
 à à 
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
 การ
à  à à
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
 การ
 à  à
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การทองเที่ยว
ชุมชน
 การ
à à  
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ
การประชุม
นิทรรศการ
และการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล
 กาดําเนินงาน à à à 
และการ
จัดการธุรกิจ
การบิน
 ความรับผิดชอบหลัก
à ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มคอ. 2

รายวิชา



การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
เรือสําราญ
 โลจิสติกส
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
 กลุมวิชาภาษา
ตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรม จริยธรรม

4) หมวดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
 สหกิจศึกษา
   
 ความรับผิดชอบหลัก
à ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2


3
à

4
à
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
มหาวิทยาลัยอาจใชหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 แบบอิงเกณฑ
การลงทะเบียนเรียนแบบมีหนวยกิต (credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ
85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70 – 74 = C+
65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F
การลงทะเบียนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S หรือ U
1.2 แบบอิงกลุม
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนทีร่ ะบุวธิ ีการวัด
และประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 (อาจ) จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน
2.3 เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใหผูสอนมี
มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน
2.4 (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน
2.5 (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย
2.6 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4 - 8 ป
3.2 ผานการฝกงานภาคสนาม / ฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00
3.4 สอบประมวลผลการเรียนรูโ ดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ
การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยี่ยม – ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียน
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน
1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื่อใหทราบ
ปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน
1.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผล
ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา
1.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี
1.6 หัวหนาภาควิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอ มูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยุทธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
1.7 เมื่อครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑของ สกอ.
เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิเคราะหคาใชจายและรายไดลว งหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเงินยังนํามาใชในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่จะเพิ่มรายได
ใหกับภาควิชา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา
วารสารทางวิชาการ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส
2.3.2 คณะ/ภาควิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการ
เรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถใชบริการได
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทวั่ ไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเที่ยว
โดยตรง
 มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเที่ยวใน
ระดับอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป
 มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยตรงอยางตอเนื่อง
อยางนอย 2 ป
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3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแตงตั้ง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประจําปของภาควิชา
3.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปน
ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่
สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอน
การรับเขาทํางาน
4.1.2 ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต
4.1.3 สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบวงจร(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญชี
การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ)
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ
วิจัยของสาขาวิชา
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4.2.4 สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน
4.2.5 ใหทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ทําหนาทีส่ งเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา
และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมแกนิสิต และ
ตองจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนิสิตที่ออนดอยในบางรายวิชา
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสติ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตกอนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และรายงานผล
การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกีย่ วของ
6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะทีเ่ ปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทางการทองเที่ยว
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน
ดังนี้ 1) ภาษาตางประเทศ
2) การใชระบบ IT
3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
4) บุคลิกภาพในการทํางาน
5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
7) มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูน ํา
8) การสื่อความกับผูอื่น
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9) การสรางความประทับใจใหกับลูกคา
10) ความคิดสรางสรรค
- กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
- ชวงเวลาของการประเมิน 2 ปหลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวเขาไปทํางานแลว
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
7.1
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
7.2 อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.3
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.4 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
7.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธ
การสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.1.4 การปรึ ก ษาหารือกับ ผู เ ชี่ย วชาญด า นหลักสูต รหรือวิธี การสอน ในกรณี ที่ตองพั ฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ
นิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา
1.2.4 การทดสอบการเรี ย นรู ข องนิ สิ ต เที ย บเคี ย งกับ นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น โดยใช
ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนิสิตชั้นปที่ 4 ใน
โครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปด
เว็บไซต (web site) เพื่อรับขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตัง้ โดยคณบดี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รบั ผิดชอบในระหวาง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
4.4 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณบดี
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(ตัวอยาง)

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
01390327 งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว วิชาเฉพาะบังคับ
4 อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre –requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี )
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1

577

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูทางวิชาการ และสมรรถนะในการเปนมัคคุเทศกอาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในงานมัคคุเทศกที่ถูกตอง มีมาตรฐาน และเปนสากล
2. เพื่ อ ให นิ สิ ต และอาจารย เ ข า ใจงานมั ค คุ เ ทศก ใ นระดั บ ที่ ส ามารถทํ า วิ จั ย ที่ เ ป น ประโยชน ต อ อาชี พ
มัคคุเทศกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
3. เพื่อนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนประโยชนโดยประยุกตเปนสวนหนึ่งของเนื้อหารายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุ
และการให ความปลอดภั ยแกนักทอ งเที่ยว กฎหมายที่เ กี่ยวขอ งในงานมั คคุ เทศก ระเบีย บพิ ธีการเขา ออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30

-

30

75

(2 ชัว่ โมง x 15 สัปดาห)

(5 ชัว่ โมง x 15 สัปดาห)

(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสติ เปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนิสติ ทราบในชัว่ โมงแรกของการสอน
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติที่ดตี ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกทีด่ ี และมีสว นรวมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
4. มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
2. วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ ว
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ
2. ความรู
1. ความรูทตี่ องไดรับ
1. นิสิตมีความรูแ ละความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานอาชีพมัคคุเทศกทมี่ ีตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่ วและประเทศไทยได
2. นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่
ทองเทีย่ วที่สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบือ้ งตนได
3. นิสิตมีความรูแ ละความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทีถ่ ูกตองและมีมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตขิ องมัคคุเทศก
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2. วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

บรรยายและใหทําแบบฝกหัด
เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน
ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและทํารายงาน
ทศนศึกษา

3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบอัตนัยที่เนนถามขอมูลจําเปนที่มคั คุเทศกตองใชในการอธิบายนําชม
3. ทักษะทางปญญา
1. ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่ทอ งเที่ยวที่
สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบื้องตนได
2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานมัคคุเทศก และสามารถหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาได
2. วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.

บรรยายและอภิปรายกรณีศกึ ษารวมกันในชั้นเรียน
เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน
ฝกปฏิบตั ิการนําชมในสถานที่ทองเที่ยวจริง

3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งพัฒนา
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานได
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสว นรวมในการชวยเหลือผูรว มงานและแกไขปญหากลุม
2. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและจริยธรรมใหเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก
และตรงตามมาตรฐานสากล
2. วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ ว
3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสติ
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ งพัฒนา
1. นิสิตสามารถสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสือ่ สารกับ
นักทองเทีย่ วตางกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
2. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลในการอธิบายนําชมได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. วิธีการสอน
1. บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
2. เชิญผูเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบตั ิในชั้นเรียน
4. ฝกปฏิบตั ิการนําชมในสถานที่ทอ งเที่ยวจริง
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3. วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ความหมาย ประเภท หนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตาม
กฎหมายและตามลักษณะ
การปฏิบัติงาน
2

คุณสมบัติ คุณลักษณะ/บุคลิก
ลักษณะของมัคคุเทศกและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

3

บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการ
ทองเทีย่ วและตอเกียรติภูมิของ
ประเทศ

4

มารยาท การวางตัวและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช
3
บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงานคนควา
แตละหัวขอเปนกลุม
สําหรับการเรียนในครั้ง
ตอไป
3
ทุกกลุมสงงานคนควา
ดวยตนเอง โดยสุมเลือก
กลุม 2 กลุมเพือ่ นําเสนอ
งานคนควา อภิปราย
บรรยาย
3
อภิปรายกรณีศึกษา
บรรยาย

3

ผูสอน
รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

บรรยายโดยการ
รศ. ดร. ฉลองศรี
สอดแทรกกรณีตัวอยาง พิมลสมพงศ
และอภิปรายกรณีศึกษา
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
5,6,7 วิธีปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก : การรับ
9
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติ
หนาที่ การรับเขาและสงออกที่
สนามบิน ทาเรือ สถานีรถไฟ และ
รถยนต การปฏิบัติงานระหวางการ
นําเที่ยว เทคนิคการนําชมสถานที่
การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทาง
และการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชีพของมัคคุเทศกในระดับ
อาเซียน
8
ศิลปะการพูดและการแสดงออก
3
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรม
การแสดงออกของมนุษย การสราง
มนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอ
และสือ่ สาร
9
สอบกลางภาค
3
10
กฎหมายที่เกี่ยวของในงาน
3
มัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร
11

การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ การ
นําเที่ยว
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3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
เชิญมัคคุเทศกอาชีพมา วิทยากร :
บรรยาย ศึกษาเอกสาร มัคคุเทศกอาชีพ
อภิปรายกรณีตัวอยาง
และฝกการอธิบายนําชม
ตามหัวขอที่กาํ หนดใน
ชั้นเรียน

บรรยาย แสดงบทบาท
สมมุติ ศึกษาและ
อภิปรายกรณีตัวอยาง

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

บรรยาย ศึกษาเอกสาร
อภิปรายกรณีตัวอยาง
และมอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง
สงงานที่ไดรับ
มอบหมาย บรรยาย
ศึกษาและอภิปรายกรณี
ตัวอยาง

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
12
การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
การปฐมพยาบาล

13

14

การใหความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ ว รูปแบบตางๆ ของ
ปญหา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการนําเที่ยวและการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช
3
เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยาย ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ
แสดงบทบาทสมมุติ
มอบหมายใหทํางาน
กลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก
3
บรรยายสรุป ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ

ผูสอน
รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

รศ. ดร. ฉลองศรี
พิมลสมพงศ

ฝกการอธิบายนําชม
รศ. ดร. ฉลองศรี
หนาชั้น และ/หรือ ณ
พิมลสมพงศ
สถานทีจ่ ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
15 - 16 การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
6
ฝกการอธิบายนําชม
รศ. ดร. ฉลองศรี
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
หนาชั้น และ/หรือ ณ
พิมลสมพงศ
สถานทีจ่ ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
หมายเหตุ: ทัศนศึกษา และการฝกปฏิบตั ิในสถานที่จริงจะกําหนดในภายหลังตามความพรอมของ
นิสิต โดยนับเปนชั่วโมงการเรียนการสอน ซึ่งจะมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัตใิ นชั้นเรียนและนอกชัน้
เรียนทั้งหมดไมนอยกวา 30 ชัว่ โมง ดังนั้นจะทําใหมีการปรับชัว่ โมงการบรรยายในชั้นเรียนให
เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถวน
17
สอบปลายภาค
3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

3.2
1.1, 1.2
5.1, 5.2
4.1, 4.2

การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุติ
การคนควาดวยตนเอง
การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณมัคคุเทศกและ
นักทองเทีย่ ว
1.3, 1.4 การฝกปฏิบตั ใิ นชั้นเรียนและสถานทีจ่ ริง
2.1, 2.2 การสอบ

สัปดาหที่
สัดสวนของการประเมิน
ประเมิน
ทุกสัปดาห
8,13
1,11
13

5%
5%
5%
10%

7,14,15
9,17

15%
60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราหรือเอกสารหลัก
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. 2550. งานมัคคุเทศก. เอกสารคําสอน ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ และคณะ. 2542. คูม ือการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ). กรุงเทพฯ:
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย.
สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง. คูมือการอบรมมัคคุเทศก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จุลสารการทองเที่ยว ของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร
วารสารธุรกิจการทองเทีย่ ว และวารสารที่เกี่ยวของทั้งของไทย และตางประเทศ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.wftga.org
http://www.tourism.go.th
http://thai.tourismthailand.org
http://www2.tat.or.th/tat
http://www.pgathaiguide.com
http://www.atta.or.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนิสิตเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนารายวิชา
เพือ่ สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
2. ใหนิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี้
3. สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน
on line ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนิสิต
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง
แกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพือ่ เปนขอมูลเบือ้ งตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. การวิจยั ในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบตั ินอกสถานที่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. (อาจ) ใหกรรมการทวนสอบ สุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน
3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด
4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือขาย)
5. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนิสติ จากขอ 1 มาประมวล เพือ่ จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง วิธีการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พัฒนาเนือ้ หาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัส และชื่อรายวิชา
01390490 สหกิจศึกษา
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
6 (0-0-0) หนวยกิต
การฝกปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ตอวัน x 5 วัน x 16 สัปดาห
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว
วิชาเฉพาะบังคับ ในหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยทปี่ รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยเจริญพร เพ็ชรกิจ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
1 พฤศจิกายน 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
เพือ่ ใหนิสติ ไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงจากการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ และเพือ่ ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดในทันทีทจี่ บการศึกษา
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีการ
พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1.1.1 นิสิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
1.1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยการทํางาน
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.1.4 มีการพัฒนาตนเอง
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมซึ่งจะพัฒนา
นิสิตไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเอก มีการนําความรูไป
ประยุกตใช และเนนการเรียนรูจากการปฏิบัตจิ ริง
การฝกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ แบงเปน 3 ขัน้ ตอน
1. การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยการจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบัติ จริยธรรมและสมรรถนะที่
เปนที่ตอ งการขององคกร โดยเชิญผูประกอบการของแตละธุรกิจมาเปนวิทยากร
2. การนิเทศนิสติ 2 ครั้ง โดยอาจารยนิเทศกวางแผนรวมกันในเรื่องประเด็นหารือกับผูประกอบการ
คําถามและขอแนะนําใหนสิ ิต และประเด็น/เกณฑประเมินการปฏิบัติงาน
3. การประชุมกลุมเฉพาะตามประเภทธุรกิจ และ/หรือเนือ้ งานที่นิสิตไปฝกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เพือ่
ประมวลความรูและอภิปรายปญหารวมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําระหวางการฝกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานโดยสถานประกอบการ
การประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยสถานประกอบการ
การประเมินพัฒนาการของตนเองโดยนิสิต โดยใชแบบตรวจรายการ (check list)
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2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรบั
2.1.1 นิสิตสามารถบูรณาการความรูเ ชิงวิชาชีพจากชั้นเรียนสูการปฏิบัติ และประสบการณตรงในการ
แกปญหาเฉพาะหนา
2.1.2 การพัฒนาความรูในงานอาชีพและกระบวนการทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
2.2.1 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะ
สําหรับการปฏิบัติงาน เชน คําศัพทเฉพาะในการดําเนินงาน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เงื่อนไขสากลในการ
ติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ
2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ ง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ใหนิสิตจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝกปฏิบตั ิ
2.3.2 ประเมินดานความรู และทักษะในวิชาชีพโดยการสัมภาษณของพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการและอาจารยนิเทศก
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งไดรับ
3.1.1 นิสติ สามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพือ่ วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
3.1.2 นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิไปสูก ารปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพือ่ เพิ่มทักษะในการทํางานไดดี
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
3.2.1 ใหนิสติ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ
ตาม
3.2.2 ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนิสิตเพือ่ ใหไดขอมูลยอนกลับ
สําหรับการพัฒนาทักษะทางปญญา
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3.3 วิธีการประเมิน
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพือ่ สรุปปญหาที่พบ
และหาแนวทางการแกไขทีจ่ ะทําใหการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 นิสิตสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะการสื่อสาร
การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน
4.1.2 นิสิตสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร และใหมีประเด็นที่ตอ งพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในฝาย
งานที่ทําอยู
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การประชุมกลุมเฉพาะกับเพือ่ นรวมงาน และพนักงานพี่เลีย้ ง
4.3.2 ใหนิสติ ทําขอทดสอบยอยในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะที่ตอ งพัฒนาแบบตรวจรายการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสือ่ สารและการนําเสนอขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 นิสิตสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเทีย่ ว
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
5.2.1 ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา
5.2.2 ฝกการวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช IT
5.2.3 ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวิเคราะหจากแหลงขอมูลตาง ๆ
5.3.2 ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต
5.3.3 ประเมินการเรียนรูโดยแบบสอบถาม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การปฏิบั ติงานในฐานะพนั กงานชั่ว คราวในสถานประกอบการการท องเที่ยวและการโรงแรม การจั ดทํ า
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก
2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 ฝกงานตามตําแหนงงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอตกลงระหวางสาขาวิชาและสถานประกอบการ
2.2 ปฏิบตั ิงานภายใตการดูแลของพนักงานที่ปรึกษา และอาจารยนเิ ทศก
2.3 จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกับพนักงานพี่เลีย้ ง
2.4 นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง/ผูประกอบการ และ
อาจารยนิเทศก
3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาไดรบั มอบหมาย (ตัวอยาง)
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
การสํารองผลิตภัณฑทางการทองเทีย่ วผาน
สิ้นเดือนมีนาคม 2557
โปรแกรมประยุกต “ทัวร โปร”
การดําเนินงานของฝายปฏิบัติการนําเที่ยว
สิ้นเดือนมีนาคม 2557
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
4.1 การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ
4.2 การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนิสิตรายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน
พี่เลี้ยง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 ดูแลนิสิตตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน
5.2 แนะนําใหความรู ประสบการณ สั่งงาน สอนงานแกนิสิต ทั้งการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน
5.3 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนิสิต
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนิสิต และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
6.1 การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบตั ิงาน
6.2 การประสานงานกับพนักงานพี่เลีย้ งในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ
6.3 การวางแผนการออกนิเทศนิสติ โดยแจงนิสิตและสถานประกอบการลวงหนา
6.4 การประเมินผลนิสิตจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสติ
7.1 การติดตอนิสิตทางโทรศัพท หรือไปเยี่ยมที่สถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ ง
7.3 การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏิบัติงานของนิสิต
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 ทีพ่ ัก ในกรณีที่นิสิตฝกปฏิบตั ิงานในตางจังหวัด หรือหางไกลจากทีอ่ ยูอ าศัยปกติ
8.2 การเดินทาง
8.3 วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในการติดตอทาง email กับอาจารยที่ปรึกษา
8.4 อื่นๆ เชน เบีย้ เลี้ยง ประสานงานเรื่องอาหาร สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งรายไดที่นิสิตจะไดรับ เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาทีพ่ ัก หรือคาตอบแทนจากสถานประกอบการ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก สถานประกอบการที่นสิ ติ เลือกไปฝกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปน
สถานประกอบการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสาขาวิชา เชน บริษัทจัดนําเที่ยว บริษัทสายการบิน ศูนยการประชุม
ฯลฯ
2. การเตรียมนิสติ
จัดรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหกับนิสิตกอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพือ่ ใหนิสิตไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศก ประชุมอาจารยนิเทศกเพื่อมอบหมายงานนิเทศ และแบง
จํานวนนิสติ สําหรับการนิเทศสหกิจศึกษาโดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝก ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจดั พนักงาน
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคาํ แนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา เปนตน
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึน้ ระหวางการฝกปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา
5.2 จัดทําประกันอุบตั ิเหตุใหกับนิสิตที่มคี วามจําเปนตองเดินทางไปกับคณะนักทองเที่ยว
5.3 จัดทําบันทึกแจงผูปกครองนิสิตเกีย่ วกับการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสติ รวมกับพนักงานพีเ่ ลี้ยงของ
สถานประกอบการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement) ไดแก
1.1 ปริมาณงาน (Quantity of Work) 20 คะแนน
1.2 คุณภาพของงาน (Quality of Work) 20 คะแนน
2. ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability) ไดแก
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 10 คะแนน
2.2 ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวชิ าการ (Ability to learn and apply knowledge)
10 คะแนน
2.3 ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability) 10 คะแนน
2.4 วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 10 คะแนน
2.5 การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 10 คะแนน
2.6 ทักษะการสื่อสาร (Communication) 10 คะแนน
2.7 การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign language and cultural
development) 10 คะแนน
2.8 ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitablity for Job position)
10 คะแนน
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) ไดแก
3.1 ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจ (Responsibility and dependability) 10 คะแนน
3.2 ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 10 คะแนน
3.3 ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative of self starter) 10 คะแนน
3.4 การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 10 คะแนน
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4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality) ไดแก
4.1 บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 10 คะแนน
4.2 มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills) 10 คะแนน
4.3 ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมขององคกร (Discipline and adaptability to formal
organization) 10 คะแนน
4.4 คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 10 คะแนน
5. จุดเดนของนิสิต (Strength)
6. ขอควรปรับปรุงของนิสิต (Improvement)
2. กระบวนการประเมินผลปฏิบัตงิ านของนิสิต
2.1 พนักงานพี่เลี้ยงประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมการประเมินในสวนหนึ่ง
2.2 อีกสวนหนึ่งเปนการประเมินจากอาจารยนิเทศกเพือ่ การใหคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา รวมกับรายงาน
การศึกษาประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงตอการประเมินนิสติ ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน
สอนงาน การปฏิบัตติ นในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต
4.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษาที่เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิตน
4.3 ใหขอ มูลทีจ่ ําเปนตอการพัฒนาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
การเขียนรายงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพือ่ การวิเคราะหระบบการฝกปฏิบตั ิงานแบบสหกิจศึกษา และ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนิสติ แตละรุน เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
1.1 นิสติ
1.1.1 นิสิตใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพือ่ แจงไปยังศูนยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1.2 นิสิตกรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา ตัง้ แต
การเตรียมตัว การฝกปฏิบตั ิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคทีพ่ บ และแนวทางการแกไข
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผูประกอบการ ใชแบบประเมินผลนิสติ สหกิจศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบ
ใหคะแนน และใหขอ เสนอแนะ
1.3 อาจารยที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม ใชแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนิสติ เปนรายบุคคล
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยนิเทศกวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามระบบสหกิจศึกษา และประมวลผล
2.2 อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งที่เกี่ยวของในเนื้อหารายวิชาตาง ๆ
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ ใหได
ขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรุนตอไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา

01390327 งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)

2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)

-

3. อาจารยผรู ับผิดชอบและกลุมเรียน (section)
ระบุชอื่ อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมทีส่ อน (ใหรายงานเปนรายกลุม )
รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ หมู 1
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
5. สถานทีเ่ รียน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
หัวขอ: ความหมาย ประเภท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตามกฎหมาย
และตามลักษณะการปฏิบัติงาน
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และมอบหมาย
งานค น คว า แต ล ะหั ว ข อ เป น กลุ ม สํ า หรั บ
การเรียนในครั้งตอไป
หั ว ข อ :
คุ ณ สมบั ติ
คุ ณ ลั ก ษณะ/
บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศกและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
กิจกรรม: ทุกกลุมสงงานคนควาดวยตนเอง
โดยสุมเลือกกลุม 2
กลุมเพื่อนําเสนอ
งานคนควา อภิปราย บรรยาย
หัวขอ: บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และตอเกียรติภูมิของประเทศ
กิจกรรม: อภิปรายกรณีศึกษา บรรยาย
หัวขอ: มารยาท การวางตัวและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก
กิจกรรม: บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอยาง และอภิปรายกรณีศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน
จํานวน ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
ชั่วโมง
ชั่วโมง จากแผนการสอน หากมี
ตามแผน ที่สอนจริง ความแตกตางเกิน 25%
การสอน
3

3

3

3

3

3

3

3
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หัวขอ
หัวขอ: วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติหนาที่
การรับเขาและสงออกที่สนามบิน ทาเรือ
สถานีรถไฟ และรถยนต การปฏิบัติงาน
ระหวางการนําเที่ยว เทคนิคการนําชม
สถานที่ การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทางและการ
พั ฒ นาทั ก ษะ สมรรถนะของมั ค คุ เ ทศก
อาเซียน
กิจ กรรม: เชิญมัคคุเทศกอาชีพ มาบรรยาย
ศึกษาเอกสาร อภิปรายกรณีตัวอยาง และฝก
การอธิบายนําชมตามหัวขอที่กําหนดในชั้น
เรียน
หัวขอ: ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิค
ในการติดตอและสื่อสาร
กิจกรรม: บรรยาย แสดงบทบาทสมมุติ
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง
สอบกลางภาค 3 ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน
จํานวน ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
ชั่วโมง
ชั่วโมง จากแผนการสอน หากมี
ตามแผน ที่สอนจริง ความแตกตางเกิน 25%
การสอน
9

9

3

3

3
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จํานวน
จํานวน ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
ชั่วโมง
ชั่วโมง จากแผนการสอน หากมี
หัวขอ
ตามแผน ที่สอนจริง ความแตกตางเกิน 25%
การสอน
หัวขอ: กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก
3
3
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร
กิจกรรม: บรรยาย ศึกษาเอกสาร อภิปราย
กรณีตัวอยาง และมอบหมายงานคนควาดวย
ตนเอง
3
3
หัวขอ: การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
นําเที่ยว
กิจกรรม: สงงานที่ไดรับมอบหมาย บรรยาย
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง
หัวขอ: การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
3
3
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล
กิจกรรม: เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย ศึกษา
และอภิปรายกรณีสมมุติ แสดงบทบาทสมมุติ
มอบหมายให ทํ า งานกลุ ม โดยสั ม ภาษณ
มัคคุเทศก
หั ว ข อ :
การให ค วามปลอดภั ย แก
3
3
นักทองเที่ยว รูปแบบตางๆ ของปญหา การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในการนําเที่ยวและ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
กิจกรรม: บรรยายสรุป ศึกษาและอภิปราย
กรณีสมมุติ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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จํานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จํานวน
ชั่วโมง จากแผนการสอนหากมีความ
ชั่วโมง
หัวขอ
ตามแผน ที่สอนจริง แตกตางเกิน 25%
การสอน
หัวขอ: การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
3
3
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
หัวขอ: การนําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
6
6
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
สอบปลายภาค 3 ชัว่ โมง
2. หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน (ถามี)
- ไม มี เนื่ อ งจากเป น รายวิ ช า
สํ า คั ญ ของนิ สิ ต ในการขอ รั บ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป
(ตางประเทศ) จากกระทรวงการ
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า ต า ม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ ําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิ
ปญหาของการใชวธิ ีสอน
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดของ
ผล
ผลการเรียนรู
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
รายวิชา
มี ไมมี
ในการแกไข
คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกประสบการณและ 9
นิสิตบางคนยังไมกลาแสดง
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
อภิ ป รายร ว มกั น ทํ า ให
สอน
อาจารย ตองเสนอประเด็ น
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
คํ า ถาม หรื อ สาระสํ า คั ญ
ในชั้นเรียน
ของงานมั ค คุ เ ทศก ที่ ต อ ง
อภิปรายใหเขาใจชัดเจน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ
นักทองเทีย่ ว
ความรู
1. บรรยายและใหทํา
นิ สิ ต ยั ง มี ค วามสั บ สนใน
9
แบบฝกหัด
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
ของมั ค คุ เ ทศก ทํ า ให ต อ ง
วิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
ฝกคิดจากรายการนําเที่ยว
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
จริงของบริ ษั ทนําเที่ยวที่ มี
ชื่อเสียง
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน
4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
และทํารายงาน
5. ทศนศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผลการเรียนรู
ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา
1. บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน
2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน
4. ฝกปฏิบัตกิ ารนําชมใน
สถานที่ทอ งเที่ยวจริง
1. สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน
2. อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ
4. ใหนิสิตทํางานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ
นักทองเทีย่ ว

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประสิทธิ
ผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวธิ ีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

9

นิสิ ต บางคนยั งไมส ามารถ
แก ป ญ หาเฉพาะหน า ได
เนื่ อ งจากความไม พ ร อ ม
ท า ง วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ
บุ ค ลิ ก ภาพ ทํ า ให อ าจารย
และนิ สิ ต ในกลุ ม ช ว ยกั น
ยกตัวอยางจากรายงานและ
ประสบการณจริง

9

การมอบหมายงานเปนกลุม
ใหญ อ าจมี ป ญ หาแบ ง งาน
ไมทั่วถึง จึงควรจัดกลุมให
เล็กลง และใหประชุมตกลง
แบงงานที่ไมซ้ําซอนกัน

7
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา

ประสิทธิ
ผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวธิ ีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ในการแกไข

1. บรรยายและอภิปราย
นิ สิ ต ยั ง มี ป ญ ห า ใ น ก า ร
9
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
เรียน
ก า ร นํ า ช ม จึ ง ค ว ร ใ ห
2. เชิญผูเชีย่ วชาญในสาขา
แบบฝ ก หั ด การอธิ บ ายนํ า
ชมสถานที่ตาง ๆ เพิ่มเติม
วิชาชีพมาบรรยายพิเศษ
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน
4. ฝกปฏิบตั ิการนําชมใน
สถานที่ทอ งเที่ยวจริง
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
4.1 จัดหาเอกสาร วีดิทัศนซีดีเกี่ยวกับสถานที่สําคัญในงานมัคคุเทศกเพิ่มเติม ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
4.2 จัดตารางเวลาใหนิสติ ฝกฝนการอธิบายนําชมเพิม่ เติม โดยแบงงานกันเปนทั้งผูพูด และผูฟง
ซึ่งตองมีการสนทนาโตตอบในบทบาทของมัคคุเทศกและนักทองเทีย่ ว
ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ ภาคการศึกษา
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

70 คน
68 คน
2 คน

ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
รอยละ
15
22.06
A
20
29.41
B+
16
23.53
B
12
17.65
C+
5
7.35
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผา น (U)
5. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาํ หนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในการฝกการอธิบายนําชมอาจไม มีจํานวนนิสิตในกลุมมาก และบางคนไมมีทักษะ
เพียงพอ ทําใหฝกไดไมทั่วถึง
ทางภาษาที่ ดี พ อ รวมทั้ ง ขาดความแม น ยํ า ใน
เนื้อหาที่ตองการอธิบาย
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมิ น ผลในด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไม นิ สิ ต บางคนไม แ สดงออก และยั ง มี วุ ฒิภ าวะไม
สามารถทําไดทุกดาน
เพียงพอในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
อาจารยผูสอนประมวลวิธีการประเมินผลที่เขียน ปรั บ คะแนนการทํ า งานกลุ ม และปรั บ แบบ
ไวในรายละเอียดของรายวิชา
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
ขอมูลแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ นิสิตตองไปศึกษาจากสถานที่จริง และถายภาพ
และวัฒนธรรม แบบ on line ไมเพียงพอ และไม มาเอง เพื่อการฝกปฏิบัติในหองเรียน
ตรงกับความตองการ
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสติ
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนิสติ
การอธิบายนําชมเปนภาษาตางประเทศยากมากสําหรับนิสิตบางคน
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยนําเนือ้ หาการอธิบายนําชมไปหารือกับอาจารยชาวตางประเทศ เพือ่ ชวยในการ
ปรับโครงสรางของประโยคที่จําเปนตอการเรียน
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
นิสิตพบวา การสอนหลักการมัคคุเทศกระดับอาเซียนที่มีการคนควาจากอินเทอรเน็ต ทําให
ไดรับความรูและความเขาใจมากขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัย และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน หรือเชิญ
มัคคุเทศกอาชีพมาบรรยายประสบการณใหม ๆ ใหนสิ ิตทราบมากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอใน
ผลการดําเนินการ
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผา นมา
ควรเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายและฝกปฏิบัติ ไดเชิญนางพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. มา
เรื่องการปฐมพยาบาลใหแกนิสิต
ใหความรู และฝกปฏิบัติเตรียมการปฐมพยาบาล
ใหแกนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนิสิตไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน และเชิญมัคคุเทศกอาชีพมาถายทอดประสบการณการนําเที่ยวนักทองเที่ยวที่เปน
ตลาดหลักของไทย
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
เพิ่มกลุมเรียนอีก 1 กลุม เพื่อ ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 หัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ
พัฒนาผลการเรียนรูใหแกนิสิต
ไดอยางทั่วถึง
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประสานงานกับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกในสวนของการอธิบายนําชมเปน
ภาษาอังกฤษตามเสนทางบังคับของการขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ)
ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา

รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ

ลงชื่อ ________________________________ วันที่รายงาน ______________________________
ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร

_________________________________________

ลงชื่อ ________________________________ วันที่รับรายงาน ____________________________
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(ตัวอยาง)

มคอ. 6

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.

รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่รายงาน

01390490 สหกิจศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเทีย่ ว)
อาจารยเจริญพร เพ็ชรกิจ
ภาคปลาย ปการศึกษา 2556

หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต
1. ควรจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําหรับการ
เตรี ย มความพร อ มให นิ สิ ต ได ท ราบล ว งหน า
เพื่อนิสิตจะไดเห็นความ สําคัญของการเตรียม
ความพร อ มก อ นเข า สู ก ารปฏิ บั ติ ง านใน
สถานการณจริง
2. ควรจั ดหารายชื่ อ สถานประกอบการ
กอนการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
อยางนอย 2 เดือนเพื่อการเตรียมตัว
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
ในอนาคต
นิเทศก
ไม มี ก ารดํ า เนิ น การต า งไปจากแผน มี ก ารสั ม มนา หรื อ ประชุ ม ปรึ ก ษาอาจารย
เนื่องจากอาจารยนิเทศกไดมีการประสานงาน นิเทศกอยางตอเนื่อง เพื่อใหการสนับสนุนการ
กับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ ฝ ก ประสบการณ ภ าคสนามกระชั บ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พนักงานพี่เลี้ยง ไดตามแผนที่วางไว

1. การเตรียมการสําหรับนิสิต (ถามี)
จัดทําโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลายของ
ชั้นปที่ 3 และภาคตนของชั้นปที่ 4
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การสมัครงานและการสัมภาษณงาน
- การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
- การจั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาและ
การนําเสนอ
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3. การเตรี ย มพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย ง (Field
Supervisor) จากสถานประกอบการ
(ถามี)
พนักงานพี่เลี้ยงที่ถูกจัดเตรียมโดยสถาน
ประกอบการใหดูแลนิสิต มีการเปลี่ยนงาน จึง
ตอ งเปลี่ยนพนั กงานพี่ เ ลี้ย ง ทําให ตอ งมีการ
เตรีย มและทํา ความเขา ใจในการประเมิ น ผล
ใหม และเนื่ อ งจากพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งไม มี
ประสบการณในการเปนพี่เลี้ยง

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต
เสนอแนะให ส ถานประกอบการจั ด เตรี ย ม
พนักงานพี่เลี้ยงมากกวา 2 คน เพื่อลดความ
เสี่ ย ง และควรมี ก ารกํ า หนดลั ก ษณะของ
รายงานให ชั ด เจน เพื่ อ เป น ประโยชน แ ก
ผูประกอบการ และมหาวิทยาลัย

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
การเปลี่ยนแปลง
อนาคต
4.1 การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนิสิต
มีการเปลี่ ยนแปลงหั ว ขอรายงานให ควรประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากนิ สิ ต และ
เขากับแผนกงานที่ทําอยู และเพื่อใหเหมาะสม อาจารย ใ นการกํ า หนดหั ว ข อ รายงานที่
กับความสามารถของนิสิต
เหมาะสม
4.2 การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต
มีการใช E-mail ในการติดตอ สื่อสาร ควรพิจารณาสวัสดิการในลักษณะอื่น ๆ (ถามี)
ระหว า งนิ สิ ต และอาจารย เ พิ่ ม จากการใช
โทรศัพท
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ชื่ อ ส ถ า น ควรประสานงานกั บ ศูน ย ป ระสานงานสหกิ จ
ประกอบการให เ ป น ป จ จุ บั น โดยเฉพาะใน ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล
จั ง หวั ด หลั ก ทางการท อ งเที่ ย วของไทยใน สถานประกอบการใหทันสมัย
ภูมิภาคตาง ๆ
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน 60 คน เปนนิสติ ชัน้ ปที่ 4
2. จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
ไมมี เนื่องจากจบการศึกษาทั้งหมด
3. จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
ไมมี
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
รอยละ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
60
100
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
1. สถานประกอบการบางแหงไมมีความเขาใจโครงการสหกิจศึกษา
2. พนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการมีอตั ราการลาออกจากงานระหวางการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนิสิต ทําใหขาดความตอเนื่องในเชิงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
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มคอ. 6
หมวดที่ 4 ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
สถานประกอบการ
1.1 สถานประกอบการตอบรับนิสิตเขาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาลาชา บางครั้งตอบปฏิเสธ
ในชวงใกลเริม่ โครงการสหกิจศึกษา ทั้ง ๆ ที่นสิ ิตไดยนื่ หนังสือขอเขาปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ ลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคมกอนเปดภาค
การศึกษา ทําใหนิสิตหมดโอกาสทีจ่ ะไดเขาปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการตามความ
คาดหวัง และไมมีโอกาสเลือกสถานประกอบการแหงใหมไดทันการ
1.2 พนักงานพี่เลีย้ งไมสามารถจัดเวลาสําหรับการนิเทศของอาจารยนิเทศกเนือ่ งจากติด
ภารกิจสําคัญ
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต
2.1 อาจารยนิเทศกบางคนขาดความเอาใจใสดูแลนิสิตสหกิจศึกษา รวมทั้งการให
คําปรึกษา และการจัดทํารายงานการศึกษา
2.2 พนักงานพี่เลีย้ งขาดทักษะการมอบหมายงาน การสอนงาน
2.3 พนักงานพี่เลีย้ งมอบหมายงานที่ไมตรงกับความตองการของนิสติ สหกิจศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
 สถาบันการศึกษาควรจัดทําโครงการสหกิจศึกษาสัญจรเพื่อพบผูประกอบการ โดยเล็ง
ผลเลิศในการประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหแกสถาน
ประกอบการ เพื่อใหสถานประกอบการตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยตามความตองการของตลาดแรงงาน
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มคอ. 6
หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
1.1.1 นิสิตตางเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา และไดรับโอกาส
เรียนรูจากสถานการณจริง ไดรับประสบการณตรง
1.1.2 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีความเขาใจดีขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
1.1.3 นิสิตไดเรียนรูและตระหนักวา นิสิตยังมีขอดอยดานใดที่จะตองพัฒนาใหมาก
ขึ้น กอนเขาสูชีวิตจริงของการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
1.2
ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
1.2.1 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลง และมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้น
1.2.2 นิสิตมีความเขาใจการทํางานในสถานการณจริงอยางชัดเจน
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงาน
พี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
1. นิสิตมีความรูค วามสามารถ เรียนรูงานไดเร็ว สามารถปฏิบัติงานไดเสมือนหนึ่ง
พนักงานขององคกร
2. นิสิตสามารถใชภาษาตางประเทศไดในระดับหนึ่ง
3. นิสิตตั้งใจปฏิบัติหนาทีต่ ามที่ไดรับมอบหมาย มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา
และมีจติ อาสาใหความชวยเหลือแกผูรว มงาน
4. นิสิตมีทักษะเชิงสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
จุดดอย
1. นิสิตออนไหวตอขอตําหนิ และแสดงออกทางสีหนา
2. นิสิตขาดประสบการณในการวางตัว และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ
3. นิสิตยังไมรูจกั กาละเทศะเรื่องการแตงกายในที่ทํางาน
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2.2

ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
2.2.1 พนักงานพี่เลี้ยงตางชื่นชมความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นิสิต และมีความเห็นวา นิสิตสหกิจศึกษาสามารถลดภาระการจางแรงงาน
และแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ
2.2.2 สถานประกอบการตางใหการยอมรับคุณภาพของนิสิต และตองการคัดเลือก
และบรรจุ นิ สิ ต เข า เป น พนั ก งานขององค ก ร เพราะได เ ห็ น ศั ก ยภาพ และ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลา
4 เดือน ทั้งนี้สถานประกอบการสวนใหญยินดีใหบรรจุโดยไมตองผานการ
ทดลองงานอีก

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
1.1 สอบถามความเห็นของนิสติ สหกิจศึกษาและอาจารยนเิ ทศกเกีย่ วกับคุณภาพของ
สถานประกอบการเพื่อเสนอเปนทางเลือกใหนิสิตทีจ่ ะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใน
ปการ ศึกษาตอไป
1.2 ใหนิสิตสํารวจและประเมินตนเองวา มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคกรผูใ ช
บัณฑิตประเภทใด
2.
ความก า วหนาของการปรั บปรุง การฝก ประสบการณ ภ าคสนามจากรายงาน
การประเมินครั้งกอน
ประเด็ น ที่ ร ะบุ ใ นครั้ ง ก อ น สํ า หรั บ การ ระบุความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไมสําเร็จ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1
ใหระบุเหตุผล
- มี ก ารเพิ่ ม การจั ด อบรมทั ก ษะการใช - นิสิตสามารถปฏิบัติงานไดทันทีหลังจากที่
โปรแกรมประยุ ก ต ใ นงานอาชี พ ให แ ก
ไดรับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ
นิสิต
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ใหนิสิตจัดทําขอเสนอรายงาน เดือนตุลาคมกอนการฝก
อาจารยนิเทศก
ภายหลังการเรียนรายวิชาวิจัย ปฏิบัติงานในวันที่ 1
ในชั้นปที่ 4 ภาคตน
พฤศจิกายน
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4.

ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตอ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหมีการวิจยั สัมฤทธิผลของโครงการสหกิจศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบที่ทําใหตอ งปรับปรุง
รายวิชาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ทั้งวิชาเฉพาะและวิชาภาษาตางประเทศ

อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชื่อ …………………………………….…………………..
(อาจารยเจริญพร เพ็ชรกิจ)
วันที่รายงาน ....................................................................

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงนาม ………………………………………….…………..
(รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ)
วันที่รายงาน .................................................................
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(ตัวอยาง)

มคอ. 7

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ประจําปการศึกษา 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน
1. รศ. ดร. ฉลองศรี พิมล ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การ
x xxxx xxxxx xx x
สมพงศ
อุดมศึกษา)
High. Grad. Diploma
“Economics of Tourism”
2. ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ Master of Sciences (Tourism
x xxxx xxxxx xx x
ชัย
Planning)
3. นายเจริญพร เพ็ขรกิจ
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การ
x xxxx xxxxx xx x
จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ทองเที่ยว)
4. วันทีร่ ายงาน
31 พฤษภาคม 2557
5. ปการศึกษาที่รายงาน
ปการศึกษา 2556
6. สถานที่ตงั้
วิทยาเขตบางเขน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนิสิตชัน้ ปที่ 1 ที่รบั เขาในปการศึกษาทีร่ ายงาน
65 คน
2. จํานวนนิสิตที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน
2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จกอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
60 คน
2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ
- สาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 60 คน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
100%
4. จํานวนและรอยละของนิสิตทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
รุน/ปที่เขา
รุน 1
รุน 2
รุน 3
รุน 4
รุน 5
รวม
ตกคาง
สําเร็จการศึกษา
รอยละของนิสิตที่สอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
(คํานวณจากจํานวนนิสิตป 2
ของแตละรุน)

2553
60

60

ปการศึกษา (จํานวนรับจริง)
2554
2555
2556
2557
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
65
120
180
240
245
60
100

2558

60
60
65
185
60
100

5. อัตราการคงอยู/ศึกษาตอในชัน้ ปทสี่ ูงขึ้น (คิดจากนิสิตรุน 2)
นิสิตชั้นปที่ 1 เรียนตอชั้นปที่ 2 100%
นิสิตชั้นปที่ 2 เรียนตอชั้นปที่ 3 100%
นิสิตชั้นปที่ 3 เรียนตอชั้นปที่ 4 100%
6. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสิตขอยายวิชาเอก หรือขอยายคณะ หรือตองการไปศึกษาที่อื่น
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7. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2557
จํานวนแบบสอบถามที่สง 60 ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 50 ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 83.33
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว

ไมประสงคทํางาน

ตรงสาขา ไมตรงสาขา
ยังไมไดงานทํา
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
ที่เรียน
ที่เรียน
40
5
5
0
0
จํานวน
80
10
10
0
0
รอยละ
1. การวิเคราะหผลที่ได
ยั ง มี ภ าวะการได ง านทํ า ที่ ดี ม าก แสดงว า คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ยั ง ตรงกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การไดงานทํา

หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนวิชาบูรณาการ ทําใหตองปรับหลักสูตรในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผาน
มา
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ ก ระทบต อ อุ ป สงค อุ ป ทานด า นบั ณ ฑิ ตและมี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเปดหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรมเพิ่ม
มากขึ้น
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
วิชาในกลุม วิชา
วิทยาศาสตร
วิชาในกลุม วิชา
สังคมศาสตร
วิชาในกลุม วิชา
มนุษยศาสตร
ภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย
01390111 อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
วิชาในกลุม วิชา
วิทยาศาสตร
วิชาในกลุม วิชา
สังคมศาสตร
วิชาในกลุม วิชาสุขภาพ
และนันทนาการ
ภาษาตางประเทศ
01390112 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่พักและบริการอาหาร
01390113 จิตวิทยา
การบริการ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ
01390214 เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม
01390221 การจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยว

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ลง นิสิตที่
ทะเบียน สอบ
ผาน
เรียน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2553

5

8

5

17 19

3

2

1

-

-

60

59

1/2553

8

6

9

13 17

6

1

-

-

-

60

60

1/2553

9

7

6

5

12 17

4

-

-

-

60

60

1/2553
1/2553
1/2553

5 9 8 5 9 12 12
9 11 15 8 10 4 3
10 15 15 10 10 - -

-

-

-

60
60
60

60
60
60

2/2553

4

7

3

14 15 17

-

-

-

-

60

60

2/2553

9

5

7

13 15 11

-

-

-

-

60

60

2/2553

12

8

6

11 15

5

3

-

-

-

60

60

2/2553
2/2553

7 9 5 14 18
15 10 18 10 7

2
-

2
-

3
-

-

-

60
60

60
60

2/2553

12 20 14

7

-

-

-

-

-

60

60

1/2554
1/2554

6
3

11 13 15 9
9 10 8 14

4
5

2
10

1

-

-

60
60

60
59

1/2554

10 16 14

1/2554

9
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-

-

60

60

13 15 17

3

3

-

-

-

-

60

60
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
01390222 การดําเนิน
งานและการจัดการ
ตัวแทนการทองเที่ยว
01390224 ทรัพยากร
การทองเที่ยวของโลกและ
ของประเทศไทย
ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ
01390215 พฤติกรรม
ของนักทองเที่ยว
01390223 การจัดนํา
เที่ยว
01390225 การพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ
01390316 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยสําหรับ
การทองเที่ยวและการ
โรงแรม
01390326 การตลาด
การทองเที่ยว
01390328 การบัญชีและ
การเงินสําหรับธุรกิจนํา
เที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ

จํานวน
นิสิตที่ลง
ทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2554

5

14 20

8

10

3

-

-

-

-

60

60

1/2554

17 12 13 10

2

2

4

-

-

-

60

60

2/2554

6

9

15 17

5

4

-

-

-

59

59

2/2554

8

12 15 12

5

8

-

-

-

-

60

60

2/2554

7

13 17

5

10

8

-

-

-

-

60

60

2/2554

9

8

17 15

9

2

-

-

-

-

60

60

2/2554
2/2554
1/2555

7
3
9

6
7
11

4
9
8

15 11 9
10 17 14
7 11 10

8
4

-

-

-

60
60
60

60
60
60

1/2555

9

8

15 17 11

-

-

-

-

-

60

60

1/2555

4

7

6

11 15 10

7

-

-

-

60

60

1/2555

3

8

5

11 27

2

1

3

-

-

60

59

1/2555
1/2555
2/2555

7
5
6

6
7
5

4
9
8

15 17
12 11
17 18

4
8
2

2
5
3

5
3
1

-

-

60
60
60

60
60
59
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การกระจายระดับคะแนน

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ลง นิสิตที่
ทะเบียน สอบ
เรียน
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C

D+

D

F

S

U

01390317 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมาย
สําหรับการทองเที่ยว
และการโรงแรม
01390318 สัมมนา
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
01390327 งาน
มัคคุเทศก
01390329 การวางแผน
และพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

2/2555

8

9

12 17 12

2

-

-

-

-

60

60

2/2555

11 16 12

8

8

5

-

-

-

-

60

60

2/2555

15 20 16 12

5

-

-

-

-

-

70

70

2/2555

7

13 11 15 12

2

-

-

-

-

60

60

วิชาเฉพาะเลือก
ภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ

2/2555
1/2556

3
3

8
8

9
7

15 12 8
11 16 10

5
5

-

-

-

60
60

60
60

01390491 การสํารวจ
และวิจัยสําหรับ
การทองเที่ยว

1/2556

5

9

3

18 17

3

5

-

-

-

60

60

วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
01390490 สหกิจศึกษา

1/2556
1/2556
1/2556

10 8 7 14 19
11 16 12 8 8
- - - - -

2
5
-

-

-

60

-

60
60
60

60
60
60

ชื่อรายวิชา

C+

2. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมปกติ
2.1 รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติทพี่ บ
01390328 การบัญชีและการเงิน
มีนิสิตไดเกรด F จํานวน 3 คน
สําหรับธุรกิจนําเที่ยว
การดําเนินการตรวจสอบ
หารือกับอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
นิสิตไมมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร เพราะเรียนมาทางสายศิลป (ภาษาฝรั่งเศส)
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ขอใหอาจารยที่ปรึกษาแนะนํานิสิตเขากลุมติวที่จัดโดยสโมสรนิสิต
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3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
มาตรการทดแทนที่ได
รหัสและชื่อรายวิชา
คําอธิบาย
ดําเนินการ (ถามี)
01390233 การดําเนินงาน เปนรายวิชาเลือกที่กําหนดไว อาจเป ด รายวิ ช าเลื อ กอื่ น
และการจัดการการทองเที่ยว แต มี นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย น ทดแทน หรือเปดปละ 1 ครั้ง
ชุมชน
จํานวนนอย เพราะตองเลือก เฉพาะภาคปลาย
เ รี ย น ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ต า ง
ประเทศกอน
3.2 วิธีการแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
สาระเนื้อหาหรือ
สาเหตุที่ไมไดสอน
หัวขอที่ขาด
01390224 ทรัพยากรการ การศึกษานอกสถานที่
ติ ด วั น หยุ ด ราชการต อ เนื่ อ ง
ท อ งเที่ ย วของโลกและของ
และสภาพของฤดูกาล
ไทย
การแกไขที่ไดดําเนินการแลว
ใหไปศึกษานอกสถานทีพ่ รอมกับรายวิชา 01390225 การพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเทีย่ ว
รายวิชา
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1.. . . . . . .

การบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
ปญหาในการบริหาร
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
ปญหาการรับเขาอาจารยใหมไม ทํ า ให อ าจารย เ ก า ต อ งเพิ่ ม
ทันกับการเปดภาคการศึกษา
ภาระการสอนมากขึ้ น โดย
ต อ งลดภาระงานในการ
นิ เ ทศนิ สิ ต และต อ งเกลี่ ย
ภ า ร ะ ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตร

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต
ให อ าจารย แ สดงภาระงานของ
อาจารย และ job proposal ของ
อาจารยแตละคนในปการศึกษา
ตอไป

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันทีส่ ํารวจ
1 ธันวาคม 2557 (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
1.1. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
- อาจารย ค วรติดต อ สถานประกอบการเพื่ อ การ
ประเมิน
จุดออน สถานที่ใหบริการในหองปฏิบัติการ พัฒนาทักษะอาชีพมากขึ้นในลักษณะ on the
job training และภาควิชาจัดทําแผนเพื่อขอรับ
คอมพิวเตอรไมเพียงพอ
การสนับสนุน
จุดแข็ง
 อาจารย ผู ส อนมี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน และมีประสบการณจริง
ทําใหนิสิตไดเรียนรูงานจริง
 มี ผู เ ชี่ ย วชาญให คํ า ปรึ ก ษาการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
 มี E-Learning ผานอินเทอรเน็ต ทํา
ใหนิสิตไดทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่
ตองการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1 (ถามี)
- จัดทํารายวิชาตามโครงการ web-based learning ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
ไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ และได
จัดทําอยางตอเนือ่ งทุกป
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ข อคิ ด เ ห็ น ข อ ง ค ณ า จ า ร ย ต อผล ก า ร
ประเมิน
จุดแข็ง ของบัณฑิต คือ การสูงาน รับผิดชอบ แกไขจุดออน โดยใชเอกสารการเรียนการสอน
ตั้งใจทํางาน สามารถทํางานเปนทีม ส ว นใหญ เ ป น ภาษาอั ง กฤษ และนํ า นิ สิ ต เข า
ไดดี
รวมการสัมมนาหัวขอที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดโดย
จุ ด อ อ น ของบั ณ ฑิ ต ในเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และการสื่ อ สารระหว า งผู ร ว มงาน
และขาดความคิดสรางสรรค
2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี)
ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาเฉพาะบังคับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และเกินรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
2. อาจารยประจํามีสวนรวมใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
3. มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี )
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
ก อ น ก า ร เ ป ด ส อ น ใ ห ค ร บ ทุ ก
รายวิชา
4.
มีการจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี )
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนให ค รบทุ ก
รายวิชา
5.
มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา

มี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คําอธิบาย
หรือหลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข ... รายงานการ
ประชุม

มี

เอกสาร มคอ. 2
หมายเลข

เอกสาร

มี

เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4
เอกสารหมายเลข ...

มี

เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6
เอกสารหมายเลข ...

มี

เอกสาร มคอ. 7
เอกสารหมายเลข ...
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

6.
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรื อ การประเมิ น ผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในแต ล ะป
การศึกษา
8.
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน
ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรี ย นการสอน (ถ า มี ) ได รั บ การ
พั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอไป
11.
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

มี

มี

เอกสารหมายเลข ... รายงานผล
การทวนสอบ ...

มี

รายละเอี ย ดการจั ด ปฐมนิ เ ทศ
อาจารยใหม ระดับมหาวิทยาลัย

มี

เอกสารหมายเลข ... สรุปการเขา
รับการอบรมของอาจารยประจําป

มี

เอกสารหมายเลข ... รายชื่ อ
เจาหนาที่ที่เขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน

มี

เอกสารหมายเลข ... สรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนิสิตผาน
ระบบ e-Evaluation ซึ่งไดเฉลี่ย
4.25 จาก 5
อยู ร ะหว า งการสํ า รวจ เนื่ อ งจาก
ผูสําเร็จการศึกษาในป 2556 เปน
บัณฑิตรุนที่ 1 การสํารวจความพึง
พอใจของผูใ ช บัณ ฑิ ต ไม ส ามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณ

N/A
12. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คําอธิบาย
หรือหลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข ... แผนการสอน
ป ร ะ จํ า วิ ช า แ ล ะ เ อ ก ส า ร
หมายเลข ... รายงานพื่ อ การ
ประชุมพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
1.1 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(ตัวอยาง)
รหัสและชื่อรายวิชา

01390327 งานมัคคุเทศก

การประเมิน
จากนิสิต
มี
ไมมี

9

การประเมินคุณภาพการสอน
วิธีอื่น (ระบุ)

สังเกตพฤติกรรมของนิสิตใน
การนําเสนอรายงาน การ
ทํางานเปนกลุม โดยสอบถาม
จากสมาชิกในกลุมถึงความ
รับผิดชอบในงาน

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี

9

2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุ ทธ ก ารสอนที่เ ป ดโอกาสให นิ สิต ไดนําเสนองานที่เ กิดจากการคนคว าในหั วข อที่ เกี่ ยวขอ งกับ
เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนิสิตมีทักษะใน
การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมากขึ้ น แต ยั ง มี เ วลาในการนํ า เสนอน อ ย อาจทํ า ให ไ ม
ครอบคลุมเนื้อหา อาจขยายเวลา
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลยอนกลับจากแหลงตาง ๆ
2.1
สรุ ป ขอ เสนอแนะของผู ส อน และ 2.2 แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
ให ร ายวิ ช าที่ ต อ งมี ก ารนํ า เสนอรายงาน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
ผู ส อนส ว นใหญ มี ป ญ หาในการประเมิ น บ อ ยครั้ ง ไว ใ นคาบสุ ด ท า ยที่ ไ ม มี วิ ช าเรี ย นต อ
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนําเสนอ
และให เ พิ่ ม กรณี ศึ ก ษาในสภาวะการณ จ ริ ง
เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห
1. คุณธรรม จริยธรรม
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอกที่ ไ ด มี
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ ประสบการณ ใ นการได รั บ ผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา และ ขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. ความรู
ควรมี ก ารทดสอบความรู เ ป น ระยะ
จั ด ให มี ข อ กํ า หนดในการวั ด ผลความรู
ไม ใ ช เ พี ย งการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลายในทุกวิชา
และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝ ก
ทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
เตรียมแผนฝกใหนิสิตไดคนควาดวยตนเอง
ควรมีการใหนิสิตศึกษาบางหัวขอใน
วิชาเรียน และมารวมกันวิเคราะหคําตอบกอน มากขึ้น
การอภิปรายในหองเรียน
4. ทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ
ควรมี การสลั บตํ าแหนง หั ว หน ากลุ ม
มีการวางแผนใหนิสิตสงรายชื่อที่มีการสลับ
ในการนําเสนองานเพื่อความเทาเทียมในความ ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นกลุ ม และรายงานผลการ
รับผิดชอบในงาน
ประชุมทํางานอยางสม่ําเสมอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
หาโจทย ที่ มี วิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขในธุ ร กิ จ
ควรเพิ่ ม โจทย ที่ มี ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลขมากขึ้นในรายวิชาทางธุรกิจ และใชการ การท อ งเที่ ย วเตรี ย มไว สํ า หรั บ การสอนครั้ ง
ตอไป
สงงานผาน e-mail
3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
จํานวน 1 คน
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
กองการเจาหนาที่ดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ
สอน การประเมินผล แนวทางการใหคําปรึกษาแกนิสิต และการประกันคุณภาพ
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม
3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
-
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
อาจารย
บุคลากร
สายสนับสนุน
5
การสงอาจารยไปเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับระบบ
การท อ งเที่ ย วแบบสากล และเรื่ อ งที่ เ ป น ประโยชน ต อ
การเรียนการสอน
การพั ฒ นาทั ก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร ข องบุ ค ลากรสาย
1
สนับสนุน
การอบรมพัฒ นาทักษะการนําเสนองานวิจั ย การเขี ย น
3
บทความวิจัย โดยวิทยากรจากภายนอก
4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกิจกรรม)
โดยสรุ ป ผู เ ข า รั บ การอบรมมี ค วามพอใจมากในการที่ ค ณะฯ ได จั ด ให มี ทุ น และกิ จ กรรม
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ ความเห็ น ของผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ
จากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ผูประเมินมีความเห็นวา
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดวยในขอเสนอแนะจาก
 ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะด า น ผูประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร
อื่น ๆ เชน การทํางานเปนทีม การเปน
ผูนํา ใหแกนิสิตอยางตอเนื่อง
 ค ว ร ป รั บ ใ ห มี วิ ช า เ ลื อ ก ใ ห ทั น ต อ
ความก า วหน า ของอุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยว
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสติ
โดยเฉพาะในชวงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝกปฏิบตั ิในรายวิชาตาง ๆ

หมวดที่ 9 แผนปฏิบัตกิ าร
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผา นมา
แผนดําเนินการ
1.1 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.2 ปรับวิธกี ารสอนวิชาที่มีการศึกษา
นอกสถานที่
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ไมมี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ
ภายในเดือน
ธันวาคม 2556
ภายในเดือน
มกราคม 2556

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

ความสําเร็จ
ของแผน
แลวเสร็จ
แลวเสร็จ
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2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชา
เลือก ฯลฯ )
 ควรปรั บ หลั ก สู ต รให มี ร ายวิ ช าบั ง คั บ เพิ่ ม ขึ้ น โดยเพิ่ ม จํ า นวนหน ว ยกิ ต เป น 132
หนวยกิต
 เพิ่มวิชาเลือกชั้นปที่ 3 และ 4 โดยพิจารณาจากรายวิชาที่ตอบสนองอุปสงคและ
อุปทานการท องเที่ย ว ที่ส อนโดยคณะต า ง ๆ ในมหาวิท ยาลั ย เช น รายวิ ชาทาง
วนศาสตรและอุทยานแหงชาติ
2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
 ควรเพิ่มชัว่ โมงฝกปฏิบตั ิการในรายวิชาการจัดนําเที่ยว และวิชางานมัคคุเทศก โดย
ใหมีการอธิบายนําชมโดยใชภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และเชิญ
อาจารยชาวตางประเทศเขารวมฟงการอธิบายนําชมดวย
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
 พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลใหอาจารย
 สงอาจารยไปฝกอบรมแบบ on the job training ในสถานประกอบการนําเที่ยวและ
โรงแรม
 อบรมบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให ใ ช โ ปรแกรมบริ ห ารสํ า นั ก งานที่ เ หมาะสมกั บ
การทํางาน
 อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2559
วันที่คาดวาจะ
แผนปฏิบตั ิการ
ผูรับผิดชอบ
สิ้นสุดแผน
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาชีพ และภาษาตางประเทศ
31 พฤษภาคม 2559
แผนการปรับ ปรุ งโปรแกรมที่ใชเพื่อ การเรีย นการสอนใน 31 พฤษภาคม 2559
หองปฏิบัติการ โดยจัดซื้อครุภัณฑ software ที่ทันสมัย
แผนการขยายหองปฏิบัติการ และเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร 30 กันยายน 2559
ใหเปนหองละ 50 เครื่อง
การขออนุ มั ติ ตั้ ง งบประมาณในการนํ า นิ สิ ต ไปดู ง านการ 30 กันยายน 2559
ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในตางประเทศ
แผนการสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 30 กันยายน 2559
ตามแผนความรวมมือของมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
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อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร :
1. รศ. ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ ลายเซ็น ____________________ วันที่รายงาน ____________
2. ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย ลายเซ็น ____________________ วันที่รายงาน ____________
3. นายเจริญพร เพ็ชรกิจ
ลายเซ็น ____________________ วันที่รายงาน ____________
ประธานหลักสูตร :
ลายเซ็น : __________________________ วันทีร่ ายงาน: ____________
เห็นชอบโดย ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศชัย หัวหนาภาควิชา
ลายเซ็น : __________________________ วันที:่ ____________
เห็นชอบโดย รศ. ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคํา

คณบดี

ลายเซ็น : __________________________ วันที่: ____________
เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓”
๒. ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร
ชื่อสาขาวิชา
(๑) วิศวกรรมไฟฟา
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม
โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
(๖) วิศวกรรมเครือ่ งกล
(๗) วิศวกรรมโยธา
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ
(๙) วิศวกรรมเคมี
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร
(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
๒. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering
B.Eng.
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู
เปนหลั ก สว นชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น หากชื่อปริญญาและหรือ
๑
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ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญานั้นๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร แหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใ หเ ปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้พื้นฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร
วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานและวิ ท ยาศาสตร ป ระยุกต เพื่อ นํา ไปสูก ารต อยอดองค ค วามรูด ว ยศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ
แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พึ่งพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปนี้
๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร
(Mechanics)
๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
(Chemistry and Materials)
๒
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๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
(Energy)
๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Electricity and Electronics)
๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
(System Management)
๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
(Biology Health and Environment)
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics)
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา
ความรู ที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของสมบั ติ แ ละสถานะของสสาร การเปลี่ ย นแปลง การแปรรู ป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)
หมายถึง เนื้ อหาความรู ซึ่งเกี่ย วกั บ ทฤษฎี ทางไฟฟา และอิเ ล็กทรอนิ กส เชน วงจรและระบบไฟฟา
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง
เนื้อหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
๓
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องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and
Environment) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรูที่อ ยูบ นพื้ น ฐานของทฤษฎีแ ละการนํา มาประยุก ตใ ชง าน
ที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพื้นฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร
และกลศาสตรของไหล
กลุมความรูวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร
(เชน ฟสิกส เคมี)

+

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน
องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารจัดการระบบ
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร
๔
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หมายเหตุ ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ
๒) สําหรับสาขาวิช าที่มิได มีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของไดในอนาคต
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต อ ตนเอง วิ ช าชี พ และตอ สังคม และปฏิบัติ ต นภายใต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ดว ยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน
๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) เขา ใจและซาบซึ้ง ในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณ คา ของระบบคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคั ญ เคารพสิท ธิแ ละรับ ฟงความคิ ดเห็ นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๕.๒ ความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
๕.๓ ทักษะทางปญญา
(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(๕) มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(๔) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาวิศวกร (Council of Engineer)
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่ ก ว า งไกล มี ค วามเข า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม เป น ผู ใ ฝ รู สามารถคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
สามารถใชภาษาในการติดต อสื่ อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุ ณค าของศิล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้

๗
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(๑) วิ ช าเฉพาะพื้ น ฐาน หมายถึ ง วิ ช าที่ เ ป น ความรู พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเรี ย นทางด า น
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม
(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะดาน*
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
หมายเหตุ * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รที่ ต อ งการใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ต อ งเป น ไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
เนื้ อ หาสาระสํ าคั ญ ของสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ครอบคลุ ม องคค วามรูที่ เ ป น สาระสํา คัญ ของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้
๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา
สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เกี่ยวของกับไฟฟา
มิไ ดมุง เนน สาระความรูใ นแขนงวิช ายอ ยใดเปน หลัก เสมือ นกับ การบูร ณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ
๘

641

มคอ.๑
มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรู ใ นแขนงวิ ช าย อ ยบางแขนง(ดู ข อ ๘.๒ ถึ ง ๘.๕)เข า ไว ด ว ยกั น ก็ ไ ด โดยชื่ อ ของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม
(Measurement,
Instrument and Control System)
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and
Transportation)
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard)
๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission)
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking)
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
๙
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๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control)
๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management)
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management)
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial
Engineering Techniques)
๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering)
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering)
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management)
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous
Waste Engineering)
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air
Pollution, Noise and Vibration Control)
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental System and Management)
๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering)
๑๐
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering)
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure)
๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต
๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine
Economics)
๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต
๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials
Engineering Techniques)
๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food
Engineering)
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering)
๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines
and Utilities)
๑๑
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management
and Food Safety)
๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering)
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)
๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment)
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems)
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิ ช า โดยแสดงการได ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ ต า งๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห และเน น ให เ กิ ด การนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งาน กระตุ น ให เ กิ ด ความคิ ด ตามหลั ก ของเหตุ แ ละผล พยายามชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง
เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผเู รียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา
มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู อื่ น ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยและภาษาต า งประเทศ ยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น และเป น ผู มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย
๑๒
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และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซึง่ จะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
• ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้
๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
๑๓
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
๕) มี การเชิ ญผู ทรงคุ ณวุ ฒิภายนอก และผูป ระกอบการ มาประเมิ นหลั กสู ต ร หรือเป น
อาจารยพิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ
ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ การกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด
• แนวทางปฏิ บั ติ ข องสภาวิ ศ วกร เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร สํ า หรั บ
สาขาวิ ช าที่ กํ า หนดให ผู จ บการศึ ก ษา มี สิ ท ธิ์ ใ นการสอบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม
• ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
๑๔
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๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
๕) สั ด ส ว นอาจารย ต อ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า ให เ ป น ไปตามเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศ นวิชาการ โปรแกรมการคํา นวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ย และ
ซอฟต แ วร ที่ ส อดคล อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนอย า งพอเพี ย งต อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
๓) ตองมีเจาหน าที่ส นับสนุนดู แลสื่ อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน
๔) มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล ง ความรู แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ
๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
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• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน
เพื่อเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย
๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม
การสอนและการวิ จัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึ กษาตอ ฝกอบรม ดู งานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนด
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๕)
(๖)

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
๑๖
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่ อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้
๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
๒) สถาบัน แตง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิศ วกรรมศาสตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมควบคุม
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) นั้น
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
๑๗
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และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๔) จั ดทํ ารายละเอี ยดของรายวิช า รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ใหชัดเจน
๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ
๗) เมื่ อ สภาสถาบั น ฯ อนุ มั ติ ต ามข อ ๕) แล ว ให ม อบหมายอาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช า
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ให บ รรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณ ภ าคสนามในแต ล ะภาคการศึ ก ษาแล ว ให อ าจารย ผู ส อนจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรื อ ไม รวมทั้ ง ให นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อ การดํ า เนิ น การของ
หลักสูตรตอไป
๑๘
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๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละ/หรื อ เกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ ม เติ ม ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพจะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรบั การเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่ กํ า หนด ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๙
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๑๘. ภาคผนวก
๑๘.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร
เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ
(ขอ ๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเนื้อหา
ความรู กับ องค ค วามรู พื้น ฐานในหั ว ข อ ๓ แสดงได ด ว ยตั ว อย า งรายละเอี ย ดเนื้ อ หาวิ ช าตามตาราง
ดังตอไปนี้
๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
เนื้อหาความรู

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ

หมายเหตุ เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เป น สาขาวิ ช าที่เ รี ย นรู เ กี่ ยวกับ ศาสตร ทั่ ว ไปที่
เกี่ยวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบู ร ณาการศาสตร ใ นแขนงวิ ช าย อยต า งๆ (ดูข อ ๘.๒ ถึ ง ๘.๕) เข า ด ว ยกั น ซึ่ ง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ
แตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเนื้อหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
เนื้อหาความรู

X
X X
X

วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics)
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Circuits and Devices)

๒๐

X X
X
X
X
X
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(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา
(Electrical Measurement and Instruments)
การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม
(Control System Modeling, Analysis and Design)

X

X X

X X

X X

X X

X X

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis)
การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา
(Electrical System Design, Estimation and Installation)
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering)

X

X X

X

X X
X X X

X

X X

๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

X
X X
X
X

วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics)
อิเล็กทรอนิกส (Electronics)
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)

X X
X
X
X
X
X

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications)

X

X X

X

X

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines)
อุปกรณและวงจรสื่อสาร (Communication Devices and Circuits)
สายอากาศและการกระจายคลื่น (Antenna and Wave Propagation)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย
ระบบสื่อสาร (Communication Systems)
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking)

๒๑

X
X

X X X
X X
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๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves)
วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา)

X X
X X X
X X X X X X

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล)
วงจรรวมพื้นฐานแบบอนาล็อก
วงจรรวมพื้นฐานแบบดิจิตอล
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล

X

X
X

X X
X
X
X
X
X X
X X

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ
X
X
X
X
X X
X X
X X X X X X

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล)
ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล)
เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล)

X

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว
X
X

สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน

X X X
X X

๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ)
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(Basic Electrical and Electronics Engineering)
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors)

X
X
X

X X
X X X
X

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
การวัด (Measurements)
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ
เครื่องมือ (Instrumentation)

๒๒

X X X
X
X X
X

X
X
X X
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(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)
X
X X X
X

สัญญาณและระบบ (Signal and System)
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)

X
X
X

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ
การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ
ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software)

X
X
X

X X
X X
X X

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
X
X

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)

X
X
X X

X X

๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล

X X
X X
X X

กลศาสตร
การออกแบบเครื่องจักรกล
พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems)

X
X
X

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วงจรและอุปกรณไฟฟา
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจักรกลไฟฟา

X
X
X X

X
X
X

X X
X X
X

X
X
X

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม
อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator)
การเขียนโปรแกรมการควบคุม

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต
กระบวนการผลิต
การเขียนแบบวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ

X X
X

๒๓

X

X

X

X
X X

656

มคอ.๑
๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)
ภาระแบบสถิตย (Static loadings)
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials)
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล
(Analysis and design of vehicles or machine components)

X

X

X
X X
X

X

X X
X X
X X
X X

X

X

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics)
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
การถายเทความรอน (Heat transfer)
การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน
(Analysis and design of thermal systems and their equipments)
พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
(Energy and Energy Conversion)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X X X X

X X

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control)
X

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)
ระบบพลศาสตร (Dynamic System)
การควบคุมระบบ (System Control)

X X X
X

X

๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)
ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units)
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system)
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body)

๒๔

X
X
X
X
X

X X X X
X
X
X
X
X
X X X
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(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle)
ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles)

X

X

X X

X

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต
พื้นฐานพลศาสตรการเคลื่อนที่ของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics)
การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis);
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis);

X X
X X

๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery)

X X
X X

เครื่องจักรกลเกษตร
กลศาสตร

X

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering)
X
X

กลศาสตรของไหล
ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา

X
X

X

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering)
X
X

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร
อุณหพลศาสตร

X
X

X
X

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure)
X X X

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เกี่ยวของ

X

๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes)
เนื้อหาความรู

X X X X X X
X
X X X X X X X

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)
X X
X
X X
X X X X X X X X

การศึกษาและออกแบบระบบงาน
ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย

๒๕
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(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการคุณภาพเชิงรวม

X
X

X
X

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน
X
X

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม

X X
X X

X
X

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ
(Production and Operations Management)
X
X
X
X
X
X
X X X X X X X
X X X X X X X X

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การวิจัยดําเนินงาน
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ
การจัดการระบบซอมบํารุง
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
X X X X X X X X
X X X X X X X X

การออกแบบผังโรงงาน
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
เนื้อหาความรู

X X

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง

X

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร

X X X X

X

X
X
X X X X
X X X X
X

X
X
X X
X
X

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ
(Surveying & Engineering Management)
วิศวกรรมสํารวจ หรือ
การบริหารงานกอสราง หรือ
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ
วิศวกรรมทาง หรือ
วิศวกรรมขนสง

๒๖
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๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
จลนพลศาสตร (Kinetics)

X
X
X

X X
X X X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)
การถายโอนความรอน (Heat Transfer)
การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer)
การออกแบบกระบวนการ (Process Design)
การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design)
การควบคุมกระบวนการ (Process Control)

X
X
X
X
X

X
X
X

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน
ความปลอดภัย (Safety)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy)
สิ่งแวดลอม (Environment)

X
X X

X
X
X X

๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูด านวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย
(Water and Wastewater Engineering)
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Water and wastewater treatment processes)
การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Design of water and wastewater treatment systems)

X

X X X

X

X

X X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering)
การจัดการขยะมูลฝอย
(Solid waste management)
การจัดการของเสียอันตราย
(Hazardous waste management)

๒๗

660

มคอ.๑
(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน
(Air Pollution, Noise and Vibration Control)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air pollution control)
การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน
(Noise and vibration control)

X X X X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental System and Management)
ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental System and Management)

๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน
(Surface Mining and Mine Design)
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน
(Underground Mining and Mine Design)

X X X

X X X

X X X

X X X

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ
(Mineral Processing by Physical Separations)
การแยกแรดวยวิธีเคมี
(Mineral Processing by Chemical Separations)

X

X X X X

X

X

X X X

X

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน
(Explosive Engineering and Rock Blasting)

X X

X X X

X X
X X

X
X

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics)
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering)

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร
X

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร
(Mine Economics and Mine Management)

๒๘

X
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๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials)

X
X
X X X X
X X X X

X
X

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)
อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials)
จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials)

X X X X
X
X X X
X
X X X

X X

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization)
การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing)
การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials)

X X X X
X X X X
X X
X

X
X

(๔) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ
(Integration of Materials Engineering Techniques)
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design)
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project)

X X X X X X X X
X X X X X X X X

หมายเหตุ กรอบเนื้อหาความรูนี้ สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูด านหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร
(Basic Knowledge of Food Engineering)

X X X X

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร
(Food Sciences and Properties of Food Materials)
สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)

X
X
X

๒๙

X
X
X

X
X
X
X
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(๒) กลุมความรูด านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร
(Food Process System Engineering)
หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร
(Unit Operations and Food Processing)
การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer)
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design)

X

X X X

X X

X
X X X
X
X
X
X X X X X X X X

(๓) กลุมความรูด านเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต
(Food Processing Machines and Utilities )
X X
X
X X
X X X

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics)
การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง
(Food Machine Design and Power Plant)
ระบบการทําความเย็น (Refrigeration)
หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ
(Hygienic Design of Machinery)

X

X
X
X
X X X X

X
X

X
X

X X

(๔) กลุมความรูด านการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร
(System Management and Food Safety)
เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม
(Engineering Economics and Statistics)
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
(Quality Control in Food Industry)
การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System)

X

X
X

X X

X X

X X

๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
องคความรู
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

เนื้อหาความรู
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
(Basics in Bioprocess Engineering)
การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering)
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)

X

X X X
X

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)
X X X X X

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations)

๓๐

X
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จลนพลศาสตร (Kinetics)
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control)
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering)

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X X X

X

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment)
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment)
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Biotechnology)

X X X X X

X
X X

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems)
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)
ความปลอดภัย (Safety)
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)

๓๑

X X
X
X X X X X X X X
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มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม ของการ
จัดหลักสูต ร การจัดการเรียนการสอนที่จ ะทําใหบั ณ ฑิต บรรลุผ ลการเรียนรูของหลักสูต รนั้น ๆ โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ การศึ ก ษาของสาขา /สาขาวิ ช าไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ นหลั ก สู ต ร ซึ่ ง แต ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผู สอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณ วุฒิต ามที่กําหนดในมาตรฐานคุณ วุฒิ รายละเอียดของหลักสูต ร จะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได

ประกอบดวย 8 หมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

วิทยาเขต/ณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อยอ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.Eng. (Chemical Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี พ.ศ.2547 โดยเริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่
5/2551 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 20 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2551
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูต รมีความพรอมเผยแพรคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
 วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)
 วิศวกรผูควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
 วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
 วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design Engineer)
 นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher)
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ตําแหนง
ที่
1 ผูชวย
ศาสตราจารย
2 อาจารย
3 อาจารย
4
5

อาจารย
ศาสตราจารย

ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ, ปที่สําเร็จ

โปรดปราน สิริธีรศาสน

วท.ม. (เคมีเทคนิค),

วรณี แพงจันทึก
หาญพล พึ่งรัศมี

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), 2007
D.Eng.(Environmental
Engineering), 2006
M.S. (Chemical Engineering),
D.Eng.(Chemical Engineering),
1971

ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ
จุนจิโร คาวาซากิ

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

เลขประจําตัว
ประชาชน
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนอยู ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สภาคณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปจ จุบัน การเติบโตของอุต สาหกรรมตาง ๆอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสําหรับเทคโนโลยีที่มีการนําเอาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสสารมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูง สุด ในขณะที่แหลงทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ทางการผลิตและพลังงานมีอยูอยาง
จํากัด กอใหเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม อีกทั้งความตองการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของประเทศเพื่อใหสามารถเขาสูการแขงขันในระดับนานาชาติได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การขยายฐานความรู และ การ
เปดกวางทางสังคมทําใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานและวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรูความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวของ
 ปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
 ใหความสําคัญในเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ที่กอประโยชนตอสัง คม และมีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 กลุม วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี แคลคูลัส และ สมการ
อนุพันธ เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

๓

668

มคอ. 2

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เปดสอนโดยสถาบันภาษา
 กลุม วิชาพื้นฐานทางไฟฟาและคอมพิวเตอร เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
 วิชาเขียนแบบ และกลศาสตร เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
วิช าเธอรโ มไดนามิกส เปดสอนใหนักศึกษาหลักสูต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการ
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูต รของภาควิช า ประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก
ภาควิชาและคณะอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
เพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่ง
ตอ งอาศัย ความรู ท างวิศ วกรรมเคมี การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีอ ย างรวดเร็ วในปจ จุบั น การ
ติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน การเติบโตของเศรษฐกิจฐานความรู และกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและ
สิ่ ง แวดล อ ม หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลัยสภาคณบดีคณะวิศ วกรรมศาสตร แหง ประเทศไทย มุ ง เน น ที่จ ะผลิต บัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมเคมี ที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ และมีทักษะในดานตางๆ ที่เกื้อหนุนตอ
การประกอบวิชาชีพไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศ และความพรอมในการพัฒนาทักษะดังกลาว ดวย
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจ อันไดแก การทําวิจัยอันเปน
สิ่งจําเปนในการตอยอดเทคโนโลยีและการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงหลัก
ของความปลอดภัยและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทําสหกิจศึกษาซึ่งอาศัยความรวมมือของภาค
การศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแกโจทยปญหาจริงและเพิ่มพูนประสบการณสําหรับในวิชาชีพ และการ
เลือกเรียนวิชาโทเพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอื่นและนําความรูดานวิศวกรรมเคมีไปสรางบูรณาการกับศาสตร
ในสาขาอื่น ดังนั้นดวยแผนการศึกษาที่ยืดหยุนและความหลากหลายของวิชาเลือกที่ทันสมัย ประกอบกับ
การปลูกฝงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้
มุงหวังที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ ที่
ตนเองสนใจตอไปได และเปนบัณฑิตที่จะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตอไป
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเคมี
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานไดห ลากหลาย หมั่นแสวงหาความรู
และสามารถปรับตัวไดตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดดี
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได
เปนอยางดี
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คํานึงถึงสังคมและสวนรวม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุ แผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูต ร พรอมระบุวัน ที่คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชนภายใน 5 ป) โดยขอใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของ
แผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้นี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ดวย
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
วิศวกรรมเคมีใหมี
สม่ําเสมอ
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
กําหนด
เอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของผูประกอบการ
ของตลาดแรงงาน และการ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
- พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมไป
ปฎิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใชระบบทวิภาค โดย
แบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและ
ภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาห
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียนจะกระทําในวันและเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
-
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2552
2553
2554
80
80
80
ชั้นปที่ 1
80

80
80

80

160

240

-

-

-

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
ปงบประมาณ
2553
งบบุคลากร
xxxxxxxxx
งบลงทุน
xxxxxxxxx
งบดําเนินการ
xxxxxxxxx
รวม
xxxxxxxxx

2554
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2555
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2555
80

2556
80

80
80
80
320
80

80
80
80
320
80

2556
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2557
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 146 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบ
ตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
30
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9
หนวยกิต
-กลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
9
หนวยกิต
-กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
110
หนวยกิต
-กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
17
หนวยกิต
-กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
10
หนวยกิต
-กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร
63
หนวยกิต
-กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
20
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้คือ
-กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
และบังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2
CE 106 Communication and Presentation Technique
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3
LA209 Civil and Commercial Law
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3
LA246 Introduction to Intellectual Property
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พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
BA 291 Introduction of Business
ทอ. 201 หลักการบริหาร
HO 201 Principles of Management
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
EC 213 Introductory Microeconomics

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

-กลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
9 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
TU 156 Introduction to computers and programming
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
ท. 161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
EL 202 English For Work
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 133 Physics for Engineers I
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3
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3
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วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 134 Physics for Engineers 2
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
MA214 Differential Equation
-กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
IE 121 Engineering Materials
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
IE 261 Engineering Statistics

-กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร
วิชาบังคับในสาขา
วค. 200 เคมีวิเคราะห
AE 200 Analytical Chemistry
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส
AE 201 Physical Chemistry
วค. 202 เคมีอินทรีย
AE 202 Organic Chemistry
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3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

10

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

หนวยกิต
57 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3

หนวยกิต

3

หนวยกิต
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วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
3 หนวยกิต
AE 205 Material and Energy Balances
วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1 3 หนวยกิต
AE 213 Chemical Engineering Thermodynamics I
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี 3 หนวยกิต
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
1 หนวยกิต
AE 284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
1 หนวยกิต
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 3 หนวยกิต
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II
วค. 315 การออกแบบถังปฏิกรณ
3 หนวยกิต
AE 315 Reactor Design
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
AE 323 Chemical Engineering Safety
วค. 334 การถายโอนมวล
3 หนวยกิต
AE 334 Mass Transfer
วค. 335 กระบวนการแยก
3 หนวยกิต
AE 335 Separation Processes
วค. 351 การถายเทความรอน
3 หนวยกิต
AE 351 Heat Transfer
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
และการเยี่ยมชมโรงงาน
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคมี 3 หนวยกิต
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
1 หนวยกิต
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I
วค. 391 การฝกงาน
1 หนวยกิต
AE 391 Industrial Training
วค. 416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ
2 หนวยกิต
AE 416 Chemical Engineering Reactor Design
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3 หนวยกิต
AE 422 Industrial Waste Treatment
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วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม
AE 461 Process Dynamics and Control
วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิต
และการออกแบบโรงงาน
AE 474 Chemical Process and Plant Design
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
AE 491 Chemical Engineering Seminar
วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
LE 209 Introduction to Electrical Engineering
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
CE 202 Engineering Mechanics - Statics

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

6
3

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

-กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร
20
วิชาเลือกในสาขา
11
วค. 306 เคมีอนินทรีย
2
AE 306 Inorganic Chemistry
วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
2
AE 317 Catalysis Engineering
วค. 326 การปองกันมลพิษ
2
AE 326 Pollution Prevention
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
2
AE 327 Biology for Chemical Engineering
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
2
AE 328 Biochemical Engineering
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 2
AE 329 Life Cycle Assessment
วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม
2
ของพลาสติกและของเหลือใช
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
2
AE 347 Advanced Material Chemistry
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
๑๒

677

มคอ. 2

AE 348 Corrosion Technology
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2 หนวยกิต
AE 349 Introductory Nanotechnology
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
2 หนวยกิต
AE 356 Environmental Combustion
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
2 หนวยกิต
AE 357 Petroleum Technology
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
2 หนวยกิต
AE 358 Natural Gas Processing
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
2 หนวยกิต
AE 359 Petrochemical Industry
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับ
2 หนวยกิต
งานทางวิศวกรรมเคมี
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering
วค. 369 การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2 หนวยกิต
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation
วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
2 หนวยกิต
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
2 หนวยกิต
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II
วค. 427 มลพิษทางอากาศ
2 หนวยกิต
AE 427 Air Pollution
วค. 447 เทคโนโลยีพอลิเมอร
2 หนวยกิต
AE 447 Polymer Technology
วค. 466 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 หนวยกิต
AE 466 Mathematical Techniques for Chemical Engineering
วค. 467 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี 2หนวยกิต
AE 467 Optimization for Chemical Engineering
วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 2 หนวยกิต
AE 477 Ecodesign
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
2 หนวยกิต
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III
วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
2 หนวยกิต
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV
วิชาเลือกนอกสาขา
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วฟ. 203
LE 203
วอ. 425
IE 425
สษ. 210
EL 210
สษ. 310
EL 310
สษ. 410
EL 410
ค. 131
MA 131
ค. 251
MA 251

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 1 หนวยกิต
Introduction to Electrical Engineering Laboratory
วิศวกรรมพอลิเมอร
3 หนวยกิต
Polymer Engineering
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 1
3 หนวยกิต
English for Engineering 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 2
3 หนวยกิต
English for Engineering 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3
3 หนวยกิต
English for Engineering 3
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
3 หนวยกิต
Applied Linear Algebra
วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
3 หนวยกิต
Numerical Methods and Application

- เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต ดังตอไปนี้
-วิชาวาดวยการวิจัย
9 หนวยกิต
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
AE 586 Writing Chemical Engineering Articles
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
3 หนวยกิต
AE 596 Research for Undergraduates I
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
3 หนวยกิต
AE 597 Research for Undergraduates II
- วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
9 หนวยกิต
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
3 หนวยกิต
AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering
วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
6 หนวยกิต
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering
-วิชาเลือก
9 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย อีก 9 หนวยกิต โดยวิชาเหลานั้นตองถูกกําหนดใหเปนวิชาโทและอยู
ในสาขาวิชาเดียวกัน เมื่อนักศึกษาศึกษาวิชาจนครบ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิช าโทใน
สาขาวิชาใดก็ตาม นักศึกษามีสิทธิไดรับวิชาโทในสาขานั้น ๆ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
แหงประเทศไทยเปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และ
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต
หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้
1. กําหนดรหัสไว 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร 3 ตัวหลังเปนตัวเลข
2. ตัวอักษร 2 ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา ใช “วค.” (AE) แทนวิศวกรรมเคมี
3. ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี้
หลักรอย หมายถึง ชั้นป คือ วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้นปริญญาตรีจะมีเลข
1,2,3,4 และ 5
หลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้
เลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักหนวย
0–5
6- 9

ความหมาย
หมวดวิชาเคมีพื้นฐาน หัวขอพิเศษ
หมวดวิชาพลศาสตรความรอน (เธอรโมไดนามิกส) ปฏิกิริยา
เคมี
หมวดวิชาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ชีวเคมี
หมวดวิชากลศาสตรของไหล ถายโอนมวล กระบวนการแยก
สาร
หมวดวิชาวัสดุศาสตร โพลิเมอร
หมวดวิชาการถายเทความรอน การเผาไหม
หมวดวิชาคณิตศาสตร
หมวดวิชาการจัดการ การออกแบบ
หมวดวิชาปฏิบัติการ
หมวดวิชาการฝกงาน สัมมนาและวิจัย
หมายถึง
ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย
หมายถึง
วิชาบังคับของสาขาวิชา
หมายถึง
วิชาเลือก
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

วย. 100
ค. 111
วก. 100
มธ. 156

จริยธรรมสําหรับวิศวกร
แคลคูลัสพื้นฐาน
กราฟกวิศวกรรม หรือ
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
วิศวกร 1
ท. 161 การใชภาษาไทย
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

0 หนวยกิต สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม 1
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
3 หนวยกิต
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียน
3 หนวยกิต
โปรแกรมเบื้องตน
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและ
3 หนวยกิต
แคลคูลัสประยุกต
3 หนวยกิต วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 หนวยกิต
2
1 หนวยกิต วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
1 หนวยกิต
วิศวกรรมศาสตร
3 หนวยกิต มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ 3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
เทคโนโลยี
20 หนวยกิต รวม
20 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
วค. 200 เคมีวิเคราะห
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วค. 202
วค. 213

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน

3 หนวยกิต

วค. 233

วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร

1 หนวยกิต

วค. 285

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วฟ. 209
วย. 202

xx.xxx

รวม

วอ. 261
ไมนอยกวา xx.xxx
2 หนวยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.
209, น.246, พบ.291, ทอ.201,
และ
ศ.213
16 – 18 หนวยกิต

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีอินทรีย
3 หนวยกิต
เธอรโมไดนิกสสําหรับ
3 หนวยกิต
วิศวกรรมเคมี 1
กลศาสตรของไหลสําหรับ
3 หนวยกิต
วิศวกรรมเคมี
ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
1 หนวยกิต
วิศวกรรมเคมี 2
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3 หนวยกิต
กลศาสตรวิศวกรรม3 หนวยกิต
สถิตยศาสตร
สถิติวิศวกรรม
3 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
ไมนอยกวา
เลือกจาก วค.106, วย.106 น. 2 หนวยกิต
209, น.246, พบ.291, ทอ.
201, และ
ศ.213
19 – 21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 2
วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา

3 หนวยกิต วค. 334
3 หนวยกิต วค. 323

วค. 351 การถายเทความรอน
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
และการเยี่ยมชมโรงงาน
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเคมี
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร

3 หนวยกิต วค. 335
3 หนวยกิต วค. 381

xx. xxx
รวม

3 หนวยกิต xx.xxx
21 หนวยกิต รวม

วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต สษ. 202
3 หนวยกิต xx.xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
การถายโอนมวล
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
เคมี
กระบวนการแยก
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี
1
ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทํางาน
วิชาเลือก (วค., วอ.,วฟ.,
สษ.) รวม
วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
วค. 391 การฝกงาน
รวม

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วค. 422 การบําบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ
และการควบคุม
วค. 474 การออกแบบกระบวนการ
ผลิตและการออกแบบโรงงาน
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี
2
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2
(2.1)
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมี ในกรณีที่
ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2
(2.3)
xx. xxx วิชาเลือก (วค., วอ.,วฟ., สษ.)
หนวยกิตรวม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
3 หนวยกิต วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรม
เคมี
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
3 หนวยกิต วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
1 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3)
1 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3)
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

7 หนวยกิต
21 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
แสดงในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1.xxxxx
2.xxxxx
3.xxxxx
4.xxxxx
5.xxxxx

ชื่อ – นามสกุล
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

คุณวุฒิ สาขาวิชา
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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3.2.2 อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลาใน
สถาบันอุดมศึกษา

1.xxxxx
2.xxxxx
3.xxxxx
4.xxxxx
5.xxxxx

ชื่อ – นามสกุล
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

คุณวุฒิ สาขาวิชา
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขประจําตัวประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางาน
จริง ดัง นั้นในหลักสูตรจึงมีร ายวิชาการฝกงานภาคอุตสาหกรรมและบัง คับใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชานี้ โดยเปนรายวิชาที่ตองลงเรียนแตไมนับหนวยกิต นอกจากนี้ในหลักสูตรไดเตรียมทางเลือกเพื่อ
ผูสนใจในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจํานวน 6 หนวยกิต
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว ใหเขากับ
สถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําโครงงานของหลักสูตร (ในหลักสูตรนีเ้ รียกวาเปนการเลือกเรียนแบบทําการวิจัยระดับปริญญา
ตรี) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาวาดวยการวิจัยระดับปริญญาตรี 3 รายวิชา โดยมีลําดับการ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 โดยมีขอกําหนดของ
การทําวิจัยระดับปริญญาตรีคือนักศึกษาตองสอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสราง
หลักสูตรที่กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2 และ วค. 586 การ
เขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี โดยมีขอกําหนดของทั้งสองรายวิชาวานักศึกษาตองสอบผานวิชา วค.
596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีทักษะในการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพื่อนําไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะหและเรียบเรียงผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ตลอดปที่ 4 (2 ภาคการศึกษา)
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม 9 หนวยกิต โดยแบงเปน 3 รายวิชา ดังนี้
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
จํานวน 3 หนวยกิต
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี จํานวน 3 หนวยกิต
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
จํานวน 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯจัดใหมีการแนะนําหัวขอวิจัยที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมี พรอมทั้งแนะนําอาจารย
ประจําที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในหัวขอเหลานั้นแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปที่
4 เพื่อใหนักศึกษาเลือกหัวขอวิจัยที่อยูในความสนใจของตนไดอยางแทจริง
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอโครงงาน และ
คณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเขาใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะทําและการนําเสนอผลงานวิจัย
เบื้องตนหรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธ
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
(2) มี ความรู พื้นฐานในศาสตร ที่ เกี่ย วขอ งทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฎิ บัติ อ ยู ในเกณฑ ดี
สามารถประยุกตไดอ ยางเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
(3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ
พัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม
(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหา
ไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอ สื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(7) มี ความสามารถในการใช ภ าษาไทยและ
ภาษาต า ง ประเทศในการสื่ อ สารและใช
เทคโนโลยีไดดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชี พ เชน การประกอบวิ ชาชี พที่ คํานึ งถึ ง
ผลกระทบตอสังคม
การมอบหมายงานในวิ ชาที่ต องอาศัย ความรูท างทฤษฎี ที่
เกี่ยวของมาประกอบการดําเนินงาน

การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค เชน การ
นําเสนอผลิตภัณฑ ชิ้นงาน โครงงานแนวใหม
การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน
การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที่ไดศึกษา
การทํา กิจกรรมที่มีการสื่อ สารโดยใช เทคโนโลยี เช น การ
รับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย สุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและ สังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปน ทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนั กศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหต รงเวลาตลอดจนการแตง กายที่เปน ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย นักศึ กษาต องมี ความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอน
ทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้ง มีการจัดกิจ กรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิน จากการตรงเวลาของนั ก ศึ กษาในการเข า ชั้น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใ ชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช เครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน หลักการทางทฤษฎี และประยุกตใ ชท างปฎิบัติใ น
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใ หเปนไปตามลักษณะของรายวิช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(5) การทดสอบยอย
(6) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(7) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(8) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(9) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(10) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไ ขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึง การใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท ี่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปน การเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใ หมา ไมควรมีคําถาม
เกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมิน จากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชี พมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
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(2) สามารถเปน ผูริเริ่มแสดงประเด็น ในการแกไ ขสถานการณเชิง สรางสรรคทั้ง สวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรั บตั วและทํ างานรว มกับ ผูอื่ น ทั้ ง ในฐานะผูนํ าและผู ต ามไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
ขามหลักสูต ร หรือตองคน ควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสั มพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ 5.1, 5.2, และ 5.3 ไดในระหวางการทํา
กิจกรรมรวมกัน
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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(4) มีทัก ษะในการสื่ อสารข อมูล ทั้ง ทางการพูด การเขี ยน และการสื่ อความหมายโดยใช
สัญญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําได
ในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญ หาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย สุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและ สังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไ ขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิท ธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู สู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่
ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

xxxxxxxx Integrated Humanities











o



xxxxxxxx Integrated Social
Sciences











o



xxxxxxxx Sustainability of Natural
Resources and Energy
xxxxxxxx Communication and
Presentation Technique
xxxxxxxx Civil and Commercial
Law
xxxxxxxx Introduction to
Intellectual Property
xxxxxxxx Introduction of Business











o























o











o

















xxxxxxxx Principles of
Management
xxxxxxxx Introductory
Microeconomics
xxxxxxxx Integrated Sciences and













o













o













o
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5

1
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3

4

5

1
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3

4
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
xxxxxxxx Introduction to computers 
and programming
xxxxxxxx Fundamental Chemistry o

2

3

2. ความรู

4

5

1

3. ทักษะทางปญญา

2

3

4



o

o

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5





















5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 4 5
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o























o

o







o

o

o





xxxxxxxx Fundamental Chemistry
Laboratory
xxxxxxxx Thai Usage

o



o



o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o











o

o

o



xxxxxxxx English Course 1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o











o

o

o



xxxxxxxx English Course 2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o











o

o

o



xxxxxxxx English Course 3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o











o

o

o



xxxxxxxx English For Work

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o











o

o

o



xxxxxxxx Physics for Engineers I

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Physics for Engineers II

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Physics for Engineers
Laboratory I
xxxxxxxx Physics for Engineers
Laboratory II

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู

4

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

xxxxxxxx Fundamentals of
Calculus
xxxxxxxx Analytic Geometry
and Applied Calculus
xxxxxxxx Differential Equation

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Engineering
Graphics
xxxxxxxx Ethics for Engineers

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Introduction to
Engineering Profession
xxxxxxxx Engineering
Materials
xxxxxxxx Engineering
Statistics
xxxxxxxx Analytical Chemistry
Physical Chemistry
xxxxxxxx Organic Chemistry

o

o

o

























o

o

o

o

o











o

o

o



o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Material and Energy o
Balances
xxxxxxxx Chemical Engineering o
Thermodynamics I

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

xxxxxxxx Fluid Mechanics for
o
o
Chemical Engineering
o
xxxxxxxx Chemistry Laboratory for Chemical

Engineers I
xxxxxxxx Chemistry Laboratory for Chemical
o

Engineers II
xxxxxxxx Chemical Engineering o
o
Thermodynamics II
xxxxxxxx Reaction Engineering
o
o

3

4

2. ความรู

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o



o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o



o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Chemical Engineering
Safety
xxxxxxxx Mass Transfer

o

o

o

























o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Separation Processes

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Heat Transfer

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o











xxxxxxxx Chemical Process
Engineering and Industrial Trips
xxxxxxxx Chemical Engineering
Management and Economics

o



o



























o

o





o

o

o

o

o

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
xxxxxxxx Chemical Engineering o
Laboratory I
xxxxxxxx Industrial Training
o

2
o

3


4
o





xxxxxxxx Industrial Waste
Treatment
xxxxxxxx Process Dynamics
and Control
xxxxxxxx Chemical Process
and Plant Design
xxxxxxxx Chemical
Engineering Laboratory II
xxxxxxxx Chemical
Engineering Seminar
xxxxxxxx Introduction to
Electrical Engineering
xxxxxxxx Engineering
Mechanics - Statics
xxxxxxxx Inorganic Chemistry

o

o

o

xxxxxxxx Catalysis
Engineering

2. ความรู

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
บุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

o

1


2


3


4


5


1


2


3


4


5


1
o

2
o

3
o

4
o

5
o

1
o

2
o

3
o

4


5


o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o























o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

































o

o

o





o

o

o

o

o































o

o

o

o

o

o

o

o

o

o































o

o

o



o

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o







o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o







o

o

o

o

o





















o

o

o
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o

o

o





o

o
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o

o

o

o
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o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู

4

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

xxxxxxxx Pollution Prevention

o

o

o

o























o

o

o

o



o

o

o





xxxxxxxx Biology for
Chemical Engineering
xxxxxxxx Biochemical
Engineering
xxxxxxxx Life Cycle
Assessment
xxxxxxxx Plastic and Waste
Recycling Technology
xxxxxxxx Advanced Material
Chemistry
xxxxxxxx Corrosion
Technology
xxxxxxxx Introductory
Nanotechnology
xxxxxxxx Environmental
Combustion

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
xxxxxxxx Petroleum
Technology
xxxxxxxx Natural Gas
Processing
xxxxxxx Petrochemical
Industry
xxxxxxxx Design of
Experiments for Chemical
Engineering
xxxxxxxx Chemical
Engineering Process
Simulation
xxxxxxxx Special Topics in
Chemical Engineering I
xxxxxxxx Special Topics in
Chemical Engineering II
xxxxxxxx Chemical
Engineering Reactor Design
xxxxxxxx Air Pollution

2

3

2. ความรู

4

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o



o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o
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o

o

o

o



o

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

2. ความรู

4

5

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Mathematical
o
Techniques for Chemical
Engineering
xxxxxxx Optimization for Chemicalo
Engineering
xxxxxxxx Ecodesign
o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Special Topics in
o
Chemical Engineering III
xxxxxxxx Special Topics in
o
Chemical Engineering IV
xxxxxxxx Introduction to Electrical o
Engineering Laboratory
xxxxxxxx Polymer Engineering o

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o



o

o

o

o





o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx English for
Engineering 1

o

o

o

o





















o

o

o

o

o

o

o

o





xxxxxxxx Polymer Technology

o
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มคอ. 2
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
xxxxxxxx English for
o
Engineering II
xxxxxxxx English for
o
Engineering III
xxxxxxx Applied Linear Algebra

2

3

2. ความรู

4

5

1

2

3

3. ทักษะทางปญญา

4

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

o

o

o

o



o

o

o

o

o

o













o

o

o

o



o

o

o

o

o

o













o

o





















o

o

o

o

o











o





















o

o

o

o

o































o

o

o

o

o

































o

o

o

o

o

































o

o

o

o

o











xxxxxxxx Numerical Methods
o
and Application
xxxxxxxx Writing Chemical
o
o
Engineering Articles
xxxxxxxx Research for
o
Undergraduates I
xxxxxxxx Research for
o
Undergraduates II
xxxxxxxx Preparation for Coo
operative Education in
Chemical Engineering
xxxxxxxx Co-operative Education in Chemical
o
Engineering

o

o

o



o





















o

o

o

o

o













o





















o

o

o

o

o
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มคอ. 2
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง
ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

2. ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ
(3)สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรม
ไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค
ความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 ขอ 11,12 ,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
คาระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1
0
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุง กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง การประเมิน คุณภาพของหลักสูตร อาจใชการ
ประเมินจากตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมิน ความพึงพอใจในบัณฑิต ที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมิ น จากสถานศึก ษาอื่ น ถี ง ระดับ ความพึง พอใจในด า นความรู ความพรอ ม และ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ
พัฒนาการสอนของอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 การบริหารหลักสูตรทั่วไป
 หลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตร
และมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
 มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา
อยางชัดเจน
 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิงบริหาร
หลักสูตร มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการแตงตั้งผูบริหารฝายตางๆ ในระดับภาควิชา อาทิ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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เชน ฝายการนักศึกษา ฝายวิชาการ เปนตน เพื่อความคลองตัวในการบริหารและการดูแล
นักศึกษา
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการตรวจสอบผลการฝกงานของนักศึกษาอยางเปน
ระบบ และดําเนินการประเมินผลการฝกงานอยางเขมงวด
 การปรับปรุงหลักสูตรตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประสานงานภาควิชา
วิศวกรรมเคมี
 การปรับปรุงหลักสูตรตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ และไดพิจารณา
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย
 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย (ภายใน 2-5 ป)
 มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาสัมพันธและ
ใหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
 นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
 มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน
 มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุน
ทั่วไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและแผนงาน
 มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
 มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
 มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และการ
ประเมินผล
 มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตองทันสมัย
เขาใจงาย
 คณะวิ ศวกรรมศาสตรจัด ใหมี อาคารสถานที่ ที่เ อื้ออํานวยตอการจั ดการเรียนการสอน
และการวิจัย อัน ไดแก หองบรรยาย หองปฏิบั ติการ หองประชุม /สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทั้งภาษไทยและ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
 มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จั ด ให มี ค อมพิ ว เตอร สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ยและวั ส ดุ
อุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
 ภาควิชาวิศวกรรรมเคมีจัดใหมีหองพักนักศึกษาในภาควิชาฯ สําหรับการศึกษา
ดวยตัวเอง การประชุมของนักศึกษาดวยกันเองและเพื่อประโยชนใ นการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต
 มีการประกาศขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร และ
แหลงทุนภายนอก และเปนตัวกลางในการดําเนินการสมัครขอทุนชวยการศึกษา
หองสมุด
หองสมุดและ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้
หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
รวม
1. คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
2. เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
3. คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
4. เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
5. ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
6. เคมี
1,131
1,308
2,439
7. เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
8. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2,057
2,559
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1,340
677
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2,302
2,660
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
68
87
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1,906
2,151
รวม
7,673
8,134
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
วิศวกรรมศาสตร
269
222
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ฐานขอมูลออนไลน

จํานวน 23

Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
248
796
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
207
463
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
374
549
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
140
542
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
275
607
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302
511
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1,196
762
8. อื่นๆ
1,837
404
รวม
4,579
4,634

ฐาน

รวม
1,044
670
923
682
882
813
1,958
2,241
9,213

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
75
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
14
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7
2
9
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3
2
5
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
2
9
6. วิศวกรรมทั่วไป
31
31
รวม
86
57
143
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใช
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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งานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมี
ทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอน
สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น
ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวรที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับ
การทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(3) ต อ งมี เ จ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน
(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิช าที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ
(5) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอ
จํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ .2548 )หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด (ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ .2548
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 วาดวย มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชา
ที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมิน ผลทุกรายวิช า เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิคประจําหองปฏิบัติการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการอบรมชางเทคนิคเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือใหมๆ เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี มี ก ารจั ด อาจารย ที่ ปรึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน และมี ก ารจั ด
ชวงเวลาวางของอาจารยเพื่อใหนักศึกษาเขาพบ
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการพัฒนาเวบไซตของภาควิชาฯ อยางสม่ําเสมอเพื่อแจงขอมูล
ขาวสารแกนักศึกษา
 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศนแกนักศึกษา
เพื่อใหความรูค วามเขาใจแกนั กศึกษาเกี่ ยวกับ การวางแผนการศึกษาที่ถู กตอง และ
ทางเลือกในการศึกษาที่แตกตางกัน ไดแก การทําวิจัย การเรียนวิชาโท และการทําสหกิจ
ศึกษา และมีการแนะแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการนิเทศนฝกงานแยกตางหากจากคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อเนน
ย้ําความสําคัญของการฝกงาน และแจงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการฝกงานแกนักศึกษา
 ภาควิช าวิศ วกรรมเคมีมีก ารจัดประชุมอาจารยที่ปรึก ษาพบนั กศึก ษา เพื่ อใหอาจารย ที่
ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความสนิทสนมและอาจารยที่ปรึกษาไดรับทราบปญหาหรือไดมี
โอกาสใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางพรอมเพรียง
 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี มี ค วามร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ยต า งประเทศ ในการคั ด เลื อ ก
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีบริการขอมูลทางวิชาการ และการรับคํารองของนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)

๔๓

708

มคอ. 2

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และมีการวางแผนการเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เกิดปญหาการเรียนลาชา
 ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเคมี ไ ดจั ดรายวิ ชาจํ านวนหนวยกิ ตคิ ด เป น 18% ของหน วยกิ ตวิ ช า
เฉพาะสาขา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ฝกประสบการณจริง หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู
อยางชัดเจน อันไดแก วิช าปฏิบัติการทางเคมี และวิศวกรรมเคมี อยางละ 2 วิชา วิช า
สัมมนา 1 วิชา วิชาฝกงาน 1 วิชา และวิชาการทําวิจัย 3 วิชาหรือวิชาสหกิจศึกษา 2 วิชา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม
(2) มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1– 5และ
อยางนอยรอยละ 80ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี (
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี (ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ 3.& ) 4ถามี (อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ 7.ปที่แลว
(8) อาจารยใหม) ถามี (ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน) ถามี (ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ80
(14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ .กําหนด
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา
โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการ
ทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่ง
ตาง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทํา
การทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง ทั้ง
ในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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แกปญ หาดวยตนเอง มีการพัฒนาคน หาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูส อนจัดทํารายงานผลการดําเนิน การของ
รายวิช า ซึ่งรวมถึง การประเมิน ผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิช าที่ต นรับผิดชอบพรอมปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อ
สิ้นปการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วาบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ภาคผนวก
คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
วค. 200 เคมีวิเคราะห
3 (3-0-6)
AE 200 Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน: หลักการคํานวณพื้นฐานในวิชาเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงปริมาตร
การไตเตรตแบบตางๆ ทฤษฎีควอนตัมและหลักการของเครื่องมือวิเคราะหแบบตางๆ
Fundamental of calculation in analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric
analysis. Titrations. Quantum chemistry and principles of selected analytical instrument.
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส
3 (3-0-6)
AE 201 Physical Chemistry
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานทางเธอรโมไดนามิกส ฟงกชันตางๆ ทางเธอรโมไดนามิกส การแยกดวยการกลั่นและการ
สกัด สมดุลเคมี เคมีไฟฟา จลนศาสตรของปฏิกิริยา ปรากฏการณดูดซับ ลักษณะของผลึก
Fundamental of thermodynamics. Thermodyanamic functions. Electrochemistry. Chemical
kinetics. Adsorption. Lattice.
วค. 202 เคมีอินทรีย
3 (3-0-6)
AE 202 Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน : การสร า งพั น ธะในสารอิ น ทรี ย วิ ธี เ รี ยกชื่ อ สารอิ น ทรี ย ลั ก ษณะของปฏิ กิ ริ ย าที่เ กิ ด ขึ้ น ในหมู
สารอิน ทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ผลกระทบดานอิน ดัคทีฟ ดานสเตอริค และดาน เร
โซแนนซ ปฏิกิริยานิวคลิโอฟลิคซับสติติวชัน ปฏิกิริยานิวคลิโอฟลิคแอดดิชัน ปฏิกิริยาอิลิมิเนชัน ปฏิกิ ริยา
อิเลคโตรฟลิคแอดดิชัน และปฏิกิริยาอิเลคโตรฟลิคซับสติติวชัน
Bonding in organic molecules. Classes and nomenclature of organic compounds.
Characteristic reactions of organic compounds. Reaction mechanism. Stereochemistry. Inductive
effect, steric effect, and resonance effect. Nucleophilic addition and substitution. Elimination
reaction. Electrophilic addition and substitution.
วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน
AE 205 Material and Energy Balances
วิชาบังคับกอน : ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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การคํานวณสมดุลมวลสารเบื้องตนสําหรับกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่มีปฏิกิริยาเคมีและไมมีปฏิกิริยา
เคมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยปฏิบัติการที่สําคัญ การหาและการคํานวณขอมูลพื้นฐานที่ตองใช
สําหรับการทําสมดุลมวลสารและพลังงาน การนําความรูพื้นฐานทางเธอรโมไดนามิกสมาประยุกตใชในการ
ทําสมดุลมวลสารและพลังงาน
Elementary principles of material and energy balances for chemical processes, both with
and without chemical reactions. Fundamentals of selected unit operations. Collection,
determination, and calculations of data required for material and energy balances. Applications of
fundamental thermodynamic principles on material and energy balance problems.
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส
3 (3-0-6)
AE 211 Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : แนะนําสัญลักษณตางๆ ที่ใชในวิชาเธอรโมไดนามิกส คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของ
กาซอุดมคติและกาซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเธอรโมไดนามิกส กฎขอที่หนึ่งและ
สองทางเธอรโมไดนามิกส เอนโทรป การประยุกตกฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สองทางเธอรโมไดนามิกส และเอน
โทรป การคํานวณทางเธอรโมไดนามิกสของกระบวนการจริง
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some
technical terms related to engineering thermodynamics. Properties of pure substances. Equation
of state of ideal and real gases. Compressibility. Thermodynamic diagrams and tables. First law of
thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of thermodynamics.
Entropy. Applications of first law, second law and entropy on thermodynamics. Calculations for real
processes.
(For students outside the Department of Chemical Engineering)
วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
3 (3-0-6)
AE 213 Chemical Engineering Thermodynamics I
วิชาบังคับกอน : กฎขอที่ห นึ่งทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับระบบปด ลักษณะของกาซในอุดมคติ พฤติกรรมและ
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ การประยุกตใชกฎขอที่หนึ่งทางเธอรโมไดนามิกสในระบบเปด กฎขอที่สองทาง
เธอรโมไดนามิกส เอนโทรป วัฏจักรคารโนต ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น การประยุกตใชสมการ
และอนุพันธของสมการยอยทางเธอรโมไดนามิกส
The first law of thermodynamics for closed systems. Ideal gas behavior. Properties of
pure substances. Equation of state for ideal and real gases. Applications of the first law to open
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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systems. The second law of thermodynamics. Entropy. Carnot cycle. Heating and cooling
systems. Applications of thermodynamic equations.
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214
สถิตยศาสตรของของไหล ของไหลกดอัดไดและกดอัดไมได สมดุลมวล สมดุลโมเมนตัม และสมดุล
พลังงาน ทั้งของระบบมหภาคและระบบอนุพันธ ลักษณะการไหลในทอ การไหลผานวัตถุจมและการไหล
ผานตัวกลางที่มีรูพรุน สมการของเนเวียร -สโตคส ทฤษฎีชั้นขอบเขตเบื้องตน การไหลของสารประเภท
นอน-นิวโตเนียน สมการของเบอรนิวลีย หลักการของเครื่องมือวัดอัตราการไหล ปม การตกตะกอน การ
กวน และการกรอง
Fluid statics. Compressible and incompressible fluids. Mass, momentum, and energy
balances for macroscopic and microscopic systems. Flow in pipes. Flow around submerged
objects. Flow through porous media. Navier-Stoke equations. Introduction to boundary layer
theory. Flow of non-Newtonian fluids. Bernoulli’s Equation. Fluid flow measurement. Pump and
other fluid-moving machines. Sedimentation. Agiation. Filtration.
วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1
1 (0-3-0)
AE 284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I
วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหเชิงปริมาณ ทั้งในแงน้ําหนัก และในแงปริมาตรโดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยา
เกิดตะกอน และปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ หัวขอการทดลองทางเคมี ฟสิกัล เชน การ
หาเอนธาลปของปฏิกิริยา จลนศาสตรของปฏิกิริยาเคมี และการหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
Selected topics in gravimetric analysis, volumetric analysis (including acid-base,
precipitation, and oxidation-reduction titrations), and qualitative analysis. Selected topics in
physical chemistry such as thermodynamics (enthalpy of reaction, chemical equilibrium, and
chemical kinetics)
วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
1 (0-3-0)
AE 285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 284
การสังเคราะหสารอินทรียและการแยกสารอินทรียโดยใชกระบวนการตางๆ เชน การตกผลึก การ
กรอง การสกัด และการกลั่น
Selected topics in organic synthesis and separation of organic compounds using processes
such as crystallization, extraction, and distillation.
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2
3 (3-0-6)
AE 314 Chemical Engineering Thermodynamics II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 213 หรือ วค. 211
สมบัติทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับสารบริสุทธและของผสม ความสัมพันธระหวางสมบัติทางเธอร
โมไดนามิกสตาง ๆ เธอรโมไดนามิกสสําหรับสารละลายแบบตาง ๆ สมดุลระหวางสถานะ สมดุลของ
ปฏิกิริยาเคมี
Thermodynamic properties of pure substances and mixtures. Thermodynamic property
relations. Thermodynamics of various types of solutions. Phase equilibria. Chemical reaction
equilibria.
วค. 315 การออกแบบถังปฏิกรณ
AE 315 Reactor Design
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 111

3 (3-0-6)

การสรางและการนําไปใชของทฤษฎีจลนพลศาสตรทางเคมีรวมทั้งทฤษฎีการชนกัน และทฤษฎีการ
เปลี่ ย นสถานะ การตี ค วามข อ มู ล อั ต ราเร็ ว ทางเคมี แ ละข อ มู ล สมรรถนะการเลื อ กในระบบปฏิ กิ ริ ย า
เอกพัน ธุ ออกแบบและหาขนาดเครื่องปฏิกรณท างเคมีที่เปน อุดมคติและไมเปน อุดมคติ การแจกแจง
เรซิเดนซไทมสําหรับเครื่องปฏิกรณทางเคมี ออกแบบเครื่องปฏิกรณของระบบที่อุณหภูมิไมคงที่ บทนําเรื่อง
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่มีการเรงปฏิกิริยาบนพื้นผิวและขอจํากัดการถายโอนมวล
Development and application of the theory of chemical kinetics including collision and
transition state. Interpretation of chemical rate and selectivity data in homogeneous reaction
systems. Design and sizing of ideal and non-ideal chemical reactors. Distributions of residence
times for chemical reactors. Reactor design of non-isothermal systems. Introduction to kinetics of
surface-catalyzed reactions and mass-transfer limitation.
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 323 Chemical Engineering Safety
วิชาบังคับกอน : หลักการความปลอดภัยและการปองกันความสูญเสียในโรงงาน ตัวอยางอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดใน
โรงงานเคมี อันตรายของสารเคมีที่มีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม ขอบังคับตางๆ วิธีการปองกัน วิธีการควบคุม
ในการใชและการเก็บรักษาสารเคมี อุปกรณปองกันตัว การใชวิธีการวิเคราะหแบบ HAZOP การประมาณ
ปริมาณปนเปอน ความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน การประยุกตใชห ลักการทางปรากฏการณนําพาในการ
ทํานายผลกระทบระยะยาวอันเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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Principles of safety and loss prevention in plant. Types of accidents in chemical plants.
Chemical Exposure to people and environment. Information on regulation, prevention and control
of chemical hazards during operations and storage. Instrumentation for safe operations. HAZOP
Analysis for Safety. Dispersion calculations. Risk in the workplace. Applications of transport
phenomena to predicting long-term effects of chemical pollutants on environmental quality.
วค. 334 การถายโอนมวล
3 (3-0-6)
AE 334 Mass Transfer
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214
การทําสมดุลมวลสารแบบมหภาคและแบบเฉพาะสาร กลไกการถายโอนมวล กฎของฟกค การแพร
ในสภาวะคงตัว สัมประสิทธิ์การถายโอนมวลและการถายโอนมวลที่พื้นผิว ปรากฏการณการถายโอนมวล
และความรอนพรอมกัน ปรากฏการณการถายโอนมวลและการเกิดปฏิกิริยาพรอมกัน อุปกรณที่ใชการถาย
โอนมวล การดูดซึม การดูดซับ การทําชื้น หอลดอุณหภูมิ การทําแหง การทําระเหย เทคนิคฟลูอิไดเซชัน
การแยกโดยเยื่อบาง
Macroscopic mass balance and component balance. Mechanism of mass transfer. Fick’s
first law of diffusion. Steady diffusion. Mass transfer coefficient and interfacial mass transport.
Simultaneous heat and mass transfer. Mass transfer with a chemical reaction. Mass transfer
equipment. Absorption. Adsorption. Humidification. Cooling tower. Drying. Evaporation.
Fluidization. Membrane separation.
วค. 335 กระบวนการแยก
3 (3-0-6)
AE 335 Separation Processes
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205
ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกระบวนการแยก บนพื้นฐานของสมดุลสถานะ และกระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา เนนการวิเคราะหและการคํานวณกระบวนการแยกตางๆ ที่เปนขั้น และที่ไหลสวน
ทาง เชน กระบวนการกลั่น และกระบวนการสกัด
Introduction to separation processes based on phase equilibria, and rate processes.
Emphasis on analysis and modeling of separation processes. Staged and countercurrent
operations such as distillation and extraction.
วค. 351 การถายเทความรอน
3 (3-0-6)
AE 351 Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233
ทฤษฏีและการประยุกตใชปรากฏการณการถายเทความรอนโดยเปรียบเทียบกับสมการการถายเท
ของโมเมนตัม กฎของฟูเรียร การนําความรอนในสภาวะคงตัวและไมคงตัว การถายเทความรอนจากพื้นผิว
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ตอขยาย สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การเดือดและการควบแนน การแผ
รังสีความรอนและการพาความรอน
Theories and applications of heat transport phenomena, emphasizing analogies and
contrasts to momentum transport. Fourier’s law. Steady and transient thermal conduction. Heat
transfer from extended surfaces. Heat transfer coefficients. Heat exchangers. Condensation and
boiling. Radiation and convection.
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเยี่ยมชมโรงงาน
3(3-0-6)
AE 371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips
วิชาบังคับกอน : กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีใ นโรงงานอุตสาหกรรม ในดา นวัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณที่ใชใ น
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานและผลกระทบของโรงงานตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเยี่ยมชมโรงงาน
อุตสาหกรรม
Topics including various kinds of chemical processes, raw materials, energy supplies, types
of unit operations. Plant safety and environmental implications in processes. Site visits for various
industries to gain perspective knowledge of chemical processes.
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-6)
AE 373 Chemical Engineering Management and Economics
วิชาบังคับกอน : การบริหารในการทํางานจริงในองคกรที่มีเครื่องจักรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมเคมี โดยใชวิธีการแกไขปญหาตางๆ ทั้งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยัด และแบบเปนระบบ
หัวขอในการศึกษารวมถึงการคํานวณคาของเงินตามกาลเวลา การประมาณคาอุปกรณและการวิเคราะห
โครงการทางวิศวกรรมเคมีใ นเชิงเศรษฐศาสตร การเสื่อมราคา ยุทธศาสตรเชิงพาณิชย และการแขงขัน
ระหวางประเทศ การวิเคราะหเชิงเสน การตัดสินใจ การบริหารสินคาคงคลัง การทํานายอนาคต การบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการวัตถุดิบ และหัวขออื่นๆ ที่นาสนใจ
Studies of practical aspects of management with production facility, especially for chemical
and related industries, by utilizing the quantitative, economical and system approaches. The topics
including basic accounting and balance sheet, chemical process equipment cost estimation and
economic evaluation in chemical engineering plant design, business strategy and international
competitiveness, linear programming, decision making, inventory management, forecasting,
aggregate planning, material requirement planning and other up-to-date interests.
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1
AE 381 Chemical Engineering Laboratory I
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233 และ วค. 351
นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอที่เกี่ยวของกับปรากฏการณถายโอน ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี
โดยนักศึกษา ศึกษาการใชเครื่องมือวิเคราะห ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ และนักศึกษาทําการ
ทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ อันมีการนําความ
รอน ความหนืดของของเหลว การแพร คาคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา คาคงที่ของสมดุลเคมี เปนตน
The topics of the laboratory includes physicochemical properties of materials, fluid
mechanics, heat, kinetics and mass transfer experiments illustrating principles and applications of
transport phenomena in chemical engineering practices. Some lectures on experimental design,
instrumentation, laboratory safety, and report writing.
วค. 391 การฝกงาน
1 (0-240-0)
AE 391 Industrial Training
วิชาบังคับกอน :
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
นักศึกษาเขาฝกงานในหนวยงานตางๆ หรือในหองวิจัย ที่ภาควิชาเห็นชอบ หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และนักศึกษาตองสงรายงานฝกงานแกอาจารยที่ปรึกษา วัดผล
การศึกษาดวยระดับ S หรือ U
Practical training in an industry or a research laboratory with permission from the
department or instructor during summer session for not less than 240 hours. A written report must
be submitted to the department. Measuring level is “S” or “U”
วค. 416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ
2 (2-0-4)
AE 416 Chemical Engineering Reactor Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315
การประยุกตหลักจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยาเชิงวิวิธพันธุสําหรับปฏิกิริยาอยาง
งายและปฏิกิริยาที่ซับซอน จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาของทั้งปฏิกิริยาที่ไมมีการเรงและมีการเรง
ปฏิกิริยา ผลของการแพรสวนใหญและการแพรในรู การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณแบบวิวิธพันธุ เทคนิคการ
ทดลอง และ การตีความขอมูลปฏิกิริยา
Applying concepts of reaction kinetics and heterogeneous catalysis for both simple and
complex reactions. Kinetics and mechanism of both catalyzed and uncatalyzed reactions, the
effect of bulk and pore diffusion; Analysis of heterogeneous reactors. Techniques for
experimentation, and interpretation of reaction data.
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม
AE 422 Industrial Waste Treatment
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วิชาบังคับกอน : คุณลักษณะและองคประกอบของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เปนน้ําเสีย อากาศเสีย และ
กากของเสีย กฎหมายที่เกี่ยวของและหนวยงานที่กํากับดูแล การบําบัดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
และการออกแบบกระบวนการบําบัดดวยวิธีตางๆ
Industrial processes and waste characteristics including wastewater, air pollution, and solid
waste. Regulations and departments in charge. Industrial waste treatment by physical, chemical,
and biological methods. Design of waste treatment units.
วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม
3 (3-0-6)
AE 461 Process Dynamics and Control
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214
การวิเคราะหพฤติกรรมทางพลศาสตรของกระบวนการทางเคมีทั้งแบบเชิงเสนและไมเชิงเสน การ
วิเคราะหความเสถียรของกระบวนการ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID การเลือกตัวแปรควบคุมและถูก
ควบคุม การสรางกราฟแบบ รูทโลคัส โบเด และ ไนควิสท การทดลองเสมือนจริงหองปฏิบัติการ
Analysis of chemical process dynamics whose behavior is linear or linearized. Process
stability analysis. Design of PID controllers. Selections of control and manipulated variables.
Root locus, Bode and Nyquist plots. Implementations of computer control systems on laboratory
processes and process simulations.
วค. 474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน
3 (3-0-6)
AE 474 Chemical Process and Plant Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 334, วค. 335 และ วค. 351
การออกแบบและเขียนแผนงานอยางเปนระบบ เนนการออกแบบเฉพาะสวนของกระบวนการ การ
จัดการโครงการ การออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การคํานวณการใชพลังงานใน
โรงงาน การออกแบบโรงงาน
A systematic procedure for designing flowsheets of chemical processes. A comprehensive
design of a specific process. Project Management, environmental and safety considerations,
energy used in plant design, process design project of a complex chemical plant
วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2
1 (0-3-0)
AE 482 Chemical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 335
นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอเกี่ยวของกับการแยกสารโดยใชอุปกรณท างวิศวกรรมเคมี บน
พื้นฐานของกลศาสตรของไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล โดยนักศึกษาศึกษาการใชอุปกรณ
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ และนักศึกษาทําการทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพื่อใหไดตาม
วัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ ไดแก หอดูดซึม หอดูดซับ หอกลั่น การกรอง เปนตน
Laboratory investigation of equipment design for separation based on principles of fluid
mechanics, heat and mass transfer operations with safety cautions. The students are encouraged
to initiate and plan the experiment themselves according to the objectives given for each
experiment, for example, absorption, adsorption, distillation, and filtration.
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี
1 (0-3-0)
AE 491 Chemical Engineering Seminar
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
การคนควาเรื่องที่นาสนใจทางวิศวกรรมเคมี พรอมทั้งการนําเสนอรายงานตอที่ประชุม โดยเนนการ
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกตอง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใชขอมูลทางวิศวกรรมเคมีที่ได
ศึกษามาแลวในระดับชั้นป 1-3
A seminar is individually given by a student on recent development of research concerning
with various fields in chemical engineering. The evaluation is based on the presentation and the
report written with correct Thai and English grammar as well as the analysis and discussion
supported by engineering knowledge from year 1-3.
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
วค. 106
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วิชาบังคับกอน :พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลั ก ษณะของมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบต อ สั ง คม แนวคิ ด ต า งๆ เกี่ ย วกั บ ความยั่ ง ยื น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การวิเคราะหการตัดสินใจ จริยธรรมสิ่งแวดลอม การออกแบบที่ยั่งยืน
การใชพลังงานของประเทศไทย การใชพลังงานในภาคการขนสง การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และ
อาคารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟาสําหรับประเทศไทย
การประหยั ด พลั ง งาน พลั ง งานทางเลื อ ก พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ชี ว มวลเพื่ อ พลั ง งาน การผลิ ต
เอทานอล การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถานหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร
Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and
energy. Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in
Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar
energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology.
Nuclear energy.
วค. 306 เคมีอนินทรีย
2 (2-0-4)
AE 306 Inorganic Chemistry
วิชาบังคับกอน ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุกลุมหลักและธาตุแทรนซิชันโดยแบงตามลําดับในตารางธาตุและ
สารประกอบของธาตุกลุมตาง ๆ การศึกษาจะรวมความรูเชิงทฤษฎีในการทําความเขาใจตารางธาตุและ
สารประกอบอนินทรียที่สําคัญ เชน สารประกอบคอรดิเนชัน สารประกอบโลหอินทรีย สารประกอบ คลัส
เตอร สารประกอบโซลิดสเตท
A study of the properties of main group elements and transition elements in the periodic
table and their compounds. Group theory and inorganic compounds such as the coordination
compounds, the organometallic compounds, the cluster compound and the solid-state compounds.
วค. 317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา
2 (2-0-4)
AE 317 Catalysis Engineering
วิชาบังคับกอน : ประเภทของตัวเรง ปฏิกิริยา โครงสรางและการเตรียมตัวเรง ปฏิกิริยา การวิเคราะหคุณลักษณะ
ตัวเรงปฏิกิริยา การทดสอบ การประเมินความเสื่อมตัวเรงปฏิกิริยา และเครือขายการใชตัวเรงปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงานทางเลือก และสิ่งแวดลอม
Classifications of catalysts. Catalyst structures and their preparation techniques. Catalyst
characterizations and deactivations. Utilizations of catalysts for petrochemicals, alternative energy
and environmental aspects.
วค. 326 การปองกันมลพิษ
2 (2-0-4)
AE 326 Pollution Prevention
วิชาบังคับกอน : การปรับปรุงกระบวนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องโดยการผสมผสานระหวาง
การรักษาสิ่งแวดลอมในเชิงปองกันและกลยุทธท างธุรกิจ การอนุรักษท รัพยากร ทั้งที่เปนวัสดุ น้ํา และ
พลังงาน ลดการใชสารพิษและสารอันตราย ลดการเกิดของเสียที่ตนกําเนิด การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
และการผลิต เทคโนโลยีสะอาด
The continuous application of an integration of preventative environmental and business
strategies. Conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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materials, and reducing the quantity of toxicity of all emissions and waters at source during the
production process. Life Cycle Assessment technique. Cleaner Technology.
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 327 Biology for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต สารโมเลกุลใหญของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โครงสรางของ
โปรตีน เซลลและกระบวนการภายในเซลล เซลลเมมเบรนและการถายโอน โครงการจีโนม การสื่อสารของ
เซลล การแบงเซลล เซลลตนกําเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Chemical composition of an organism. Macromolecules of life. DNA. RNA. Protein
structures. Cells and processes inside the cells. Cell membrane and transport mechanism.
Genome project. Cell communication. Cell division. Stem cells and tissue engineering.
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคมี
2 (2-0-4)
AE 328 Biochemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315
การประยุกตหลั กการพื้น ฐานทางวิศวกรรมเคมีใ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการทาง
ชีวเคมีและทางชีวภาพ แนวคิดพื้นฐานของจุลชีววิทยา ชีวเคมีและ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล สําหรับวิศวกร
เคมี จลนพลศาสตรของเอนไซมที่ละลายไดและเอมไซมที่ยึดตรึง จลนพลศาสตรของการเติบโตเซลล
เพาะปลูกจุลินทรีย ออกแบบและวิเคราะหเครื่องปฏิกรณทางชีวภาพ วิชาการเครื่องมือและการควบคุม การ
คืนสภาพและการแยกของผลิตภัณฑทางชีวภาพ
Application of basic chemical engineering principles to biochemical and biological process
industries. Relevant basic concepts of microbiology, biochemistry, and molecular genetics. Soluble
and immobilized enzyme kinetics, cell growth kinetics, microbial cultures. Bioreactor design and
analysis. Instrumentation and control. Biological product recovery and separation.
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
2 (2-0-4)
AE 329 Life Cycle Assessment
วิชาบังคับกอน : การประเมิน ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มของผลิต ภั ณ ฑห รื อ กระบวนการ ความสํ าคั ญ ของการ
ประเมินผลกระทบ นิยามของจุดประสงคและขอบเขตในการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ ขั้นตอนการดําเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ และการแปรผลการ
ประเมิน การเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกระบวนการหรือผลิตภัณฑมากกวาหนึ่งชนิด การ
ประยุกตใชโปรแกรมชวยในการประเมินผลกระทบ
Principle of Life Cycle Assessment and its application. Goal and scope definition including
inventory and impact assessment in terms of quantitative analysis. Life cycle assessment
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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methodology and interpretation. Computer simulation of product systems.
environmental impacts of products.

Comparison of

วค. 346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของพลาสติกและของเหลือใช
2 (2-0-4)
AE 346 Plastic and Waste Recycling Technology
วิชาบังคับกอน : พื้นฐานทั่วไปของของเหลือใชที่นํากลับมาใชใหมได ของเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และจากชุมชน เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมโดยมุงเนนที่พลาสติกผสมและยาง การวิเคราะหพลาสติก
ผสม กรรมวิธีการรวบรวมและการแยกพลาสติก คาใชจายและตลาดรองรับของพลาสติกใชแลวที่นํามาผลิต
ใหม ตัวอยางของการนําของเหลือใชกลับมาใชในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนํากลับมาใชใหมของยาง
รถยนต
Basic methods for recycling and reuse of agro-industrial wastes. Recycling technology
focusing on composite plastics and rubbers. Plastic collections and separations. Cost and
markets for recycled plastics. Examples of recycling and reuses, including recycling of automobile
tires.
วค. 347 เคมีวัสดุขั้นสูง
2 (2-0-4)
AE 347 Advanced Material Chemistry
วิชาบังคับกอน : วัสดุชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสารอนินทรียและสารอินทรียซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ วัสดุนาโนจําพวกสารกึ่ง
ตัวนํา วัสดุที่สามารถสรางตัวไดเอง วัสดุเชิงชีวภาพเชน วัสดุทดแทนอวัยวะเทียม ระบบขนสงยา วัสดุที่ใช
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน วัสดุที่ใชในการแสดงผล วัสดุทางไฟฟาและอีเลคโทรนิคส
รวมถึงการสรางความเขาใจระหวางโครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของสารที่เกิดขึ้น และวิธีการวิเคราะห
โครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุเบื้องตน
Inorganic and organic materials which have special properties. Nanomaterials for
superconductors. Self-replicating materials. Biomaterials such as biocompatible polymers for
synthetic organs and drug derivery systems. Materials for sustainable environments and energy.
Materials for display, electronics and electrical applications. Relation between chemical structures
and properties of materials. Basic analytical methods in dertermining structures and properties of
materials.
วค. 348 เทคโนโลยีการกัดกรอน
AE 348 Corrosion Technology
วิชาบังคับกอน : ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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นิยามและปรากฏการณของการกัดกรอน กลไกปฏิกิริยาของการกัดกรอน เธอรโมไดนามิกสและ
จลนพลศาสตรของกระบวนการกัดกรอน การปองกันแบบคะโธดและแบบอะโนด การกัดกรอนแบบตางๆ
และการยับยั้งการกัดกรอน การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมในกระบวนการตางๆ
Corrosion phenomena and definitions. Electrochemical aspects including reaction
mechanisms. Thermodynamics and kinetics of corrosion processes. Cathodic and anodic
protection. Coatings and inhibitors. Materials selection and uses.
วค. 349 นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2 (2-0-6)
AE 349 Introductory Nanotechnology
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญและวิวัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ อะตอมและ
โมเลกุ ล สมบั ติ ข องสารในระดั บ นาโน การผลิ ต โครงสร า งระดั บ นาโนในห อ งปฏิ บั ติ ก ารและระดั บ
อุตสาหกรรม อนุภาคนาโนและการใชประโยชน เสนใยนาโนและการใชประโยชน อุปกรณอิเลคโทรนิค
ระดับนาโนเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ วัสดุนาโนและนาโนคอมโพสิท
Importance and evolution of nanotechnology. Biomimic nanotechnology. Atoms and
molecules. Properties of nanomaterials. Nanofabrication in laboratory and in industries.
Nanoparticles and their applications. Nanofibers and their applications. Nanoelectronics.
Nanobiotechnology. Nanomaterials and nanocomposites.
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม
2 (2-0-4)
AE 356 Environmental Combustion
วิชาบังคับกอน : หลักการทางเธอรโมไดนามิกสและจลนศาสตรเคมีสําหรับเผาไหมเบื้องตน
วิธีวิเคราะหและ
ตรวจวัดมลพิษที่สําคัญ การคํานวณปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมาระหวางการเผาไหม วิธีการควบคุม
มลพิษ กฎหมายและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการเผาไหมและการแปรรูปพลังงานเพื่อลด
มลพิษ
Fundamentals of thermodynamic and chemical kinetic principles for combustion processes.
Analytical techniques for monitoring pollutant emissions. Quantitative calculations of pollutant
emissions during combustion. Emission control techniques. Laws and regulations concerning
pollutant emissions. Combustion and energy conversion technologies for reducing pollutant
emissions.
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม
AE 357 Petroleum Technology
วิชาบังคับกอน : ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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กําเนิดของน้ํามันปโตรเลียม ธรรมชาติและคุณสมบัติของปโตรเลียม การกลั่นแยกและหนวยกลั่น
น้ํามันดิบ อนุพันธของปโตรเลียมตางๆ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอนุพันธ วิธีการคํานวณเกี่ยวกับ
คุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ
The origin of petroleum; Nature and chemistry of petroleum. Distillation and crude
distillation unit. Various petroleum derivatives. Chemical and physical properties of petroleum
derivatives. Main properties and calculation of petroleum derivatives.
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
2 (2-0-4)
AE 358 Natural Gas Processing
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สถานภาพและผลิตภัณฑของแกสธรรมชาติ กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ และระบบจําลอง
กระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการทั้งแบบสภาวะคงที่และไมคงที่
Status and products of natural gases. Gas separation plant and simulation systems for
steady state and dynamic conditions.
วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
2 (2-0-4)
AE 359 Petrochemical Industry
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี วัตถุดิบและแหลงของวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตร
เคมี กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ ท างด า นป โ ตรเคมี ที่ สํ า คั ญ ได แ ก เอธิ ลี น โพรไพลี น
บิวทะไดอีน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน
Fundamental of petroleum industry. Raw materials and sources. Main Petrochemical
production processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes.
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับงานทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 368 Design of Experiments for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : หลักการเบื้องตนในการออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล การประยุกตใชหลักการ
การออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลกับกระบวนการและการทดลองทางวิศวกรรมเคมี การ
ประยุกตใชเทคนิคแบบแฟกทอรเรียลแบบเต็มรูปและแบบบางสวนสําหรับการทดสอบผลของตัวแปรตาง ๆ
ที่มีตอกระบวนการ
Fundamentals of design of experiments and data collection. Applications of principles
experimental design and data collection for chemical engineering processes. Applications of full
and fractional factorial design for process screening tests.
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วค. 369 การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 369 Chemical Engineering Process Simulation
วิชาบังคับกอน:การจําลองกระบวนการโดยโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบ
ขององคประกอบตางๆ ที่มีตอกระบวนการตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี
Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects of
various factors in chemical engineering processes.

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1
2 (2-0-4)
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical
engineering.
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2
2 (2-0-4)
AE 407 Special Topics in Chemical Engineering II
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical
engineering.
วค 427
AE 427

มลพิษทางอากาศ
2 (2-0-4)
Air Pollution
วิชาบังคับกอน : ความหมายและปรากฏการณทางดานมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยจากแหลงกําเนิดมลพิษในประเทศไทย หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
อุตุนิยมวิทยาและแบบจําลองมลพิษทางอากาศ
การประมาณปริมาณมลพิษและการออกแบบอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศ
Definitions and air pollution phenomena. Quality standard of air in atmosphere. Emission
standard in Thailand. Air pollution management. Techniques for detection of air pollution.
Meteorology and air pollution modeling. Air pollution estimation and design for air pollution control
equipment.

วค. 447 เทคโนโลยีพอลิเมอร
2 (2-0-4)
AE 447 Polymer Technology
วิชาบังคับกอน : แหลง ที่ม าของพอลิเมอรและการเรียกชื่อ สมบัติท างกายภาพและทางเคมีของวัส ดุพ อลิเมอร
เบื้องตน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโมโนเมอร และการพอลิเมอไรเซชันแบบตางๆ กระบวนการขึ้นรูป
พอลิเมอรเบื้องตน
Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric
materials. Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer
processing techniques.
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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วค. 466 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 466 Mathematical Techniques for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีเกี่ยวกับเมตริกซ ดีเทอรมิแนนท ชุดสมการเชิงเสน ไอเกนแวลู ไอเกนเวคเตอร ลีสทสแควร
อนุกรมของฟูเรียร เพาเวอร เบสเซล รุง-กัตตา การเปลี่ยนแปลงแบบลาปลาซ และแบบ Z เทคนิคของแค
รงค-นิโคซัน และการประยุกตใชทฤษฎีเหลานั้นในการแกปญหาในหัวขอตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี เชน การ
ไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณ
Theory of matrices. Determinants. Systems of linear equations. Eigenvalues, eigenvectors
and applications to least squares and stage processes. Fourier series. Power, Bessel, RungeKutta. Laplace and Z transforms and applications. Finite differences approximations and CrankNicholson. Applications to chemical engineering problems in fluid flows, heat transfers, mass
transfers and chemical reactor analysis.
วค. 467
เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคมี
2 (2-0-4)
AE 467 Optimization for Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : การประยุ ก ต วิ ธี ก ารหาค า ที่ เ หมาะสมกั บ ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมในการออกแบบอุ ป กรณ การ
ดําเนินการ สถิติศาสตร การควบคุม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และ การจัดกําหนดการ แนวคิดของการหา
คาที่เหมาะสมโดยเนนที่การบอกเลาปญหา การกําหนดแบบจําลอง และการวิเคราะหคําตอบโดยใชขั้นตอน
วิธีที่มีอยู ไดแก กําหนดการแบบเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน และการออกแบบการทดลองทางสถิติ การ
วิเคราะหหลังจากที่ไดรับคาเหมาะที่สุด การใชซอฟแวรในการแกปญหาโจทย
Application on optimization methods to engineering problems in equipment design,
operations, statistics, control, engineering economics, and scheduling. Concept of optimization
emphasizing on problem statement, model formulation and solution analysis with sufficient details
on existing algorithms such as linear and nonlinear programming, and statistical experimental
design. Post-optimality analysis. Use of software to solve problems.
วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
AE 477 Ecodesign
วิชาบังคับกอน : นิยามการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความสําคัญของการออกแบบ โครงสรางหนาที่ของ
ผลิตภัณฑและหลักการออกแบบเบื้องตน แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เครื่องมือที่ชวยในการ
ออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM การประเมินผลและกลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑและปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ ฉลากสิ่งแวดลอม
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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Definitions of ecodesign. Product modeling and principle of environmental design. Life cycle
thinking. Ecodesign tools. EQFD and EBM. Ecodesign strategies and ecodesign ideas. Environmental
communication and ecolabel.
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3
2 (2-0-4)
AE 507 Special Topics in Chemical Engineering III
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical
engineering.
วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4
2 (2-0-4)
AE 508 Special Topics in Chemical Engineering IV
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคมี
Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical
engineering.
วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี

3 (0-3-6)

AE 586 Writing Chemical Engineering Articles
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596
นักศึกษาฝกเขียนบทความวิชาการทางวิศวกรรมเคมี โดยอาจเปนบทความทบทวนงานวิจัยใน
หัวขอที่นักศึกษาสนใจหรือบทความจากผลงานวิจัยของนักศึกษาเอง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเขียนบทความ
ไดอยางมีมาตรฐาน และใชภาษาไดอยางถูกตองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
The student writes an article on any subject of chemical engineering. The article may be a
review on an interesting technical issue or based mainly on the student’s research. The practice is
meant to enhance the writing skill up to standard with correct Thai and English usages.
วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1
3 (0-3-6)
AE 596 Research for Undergraduates I
วิชาบังคับกอน :
สอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสรางหลักสูตรที่
กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
นักศึกษาทํางานวิจัยในหัวขอวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพื่อนําไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียม
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ขอเสนอโครงงานวิจัยในรูปแบบที่กําหนด การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของ
ขอเสนอโครงงาน และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเขาใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะทําและ
การนําเสนอผลงานวิจัยเบื้องตนหรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย
The students are trained to do research in the fields of chemical engineering to bring up a
new understanding or develop existing ideas and apply those for industrial purposes. The process
begins with a revision of past related research, followed by learning about research methodology
and proposal preparation for a research project. The evaluation is up to both the advisor who
considers the academic quality of the proposal and the committee who consider how well the
students present their ideas and how well they understand the research problems.
วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2
3 (0-3-6)
AE 597 Research for Undergraduates II
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596
นักศึกษาทํางานวิจัยตอเนื่องตามแผนงานหรือขอเสนอโครงงานวิจัยที่เสนอไวในวิชา วค. 596 เพื่อ
สรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพื่อนําไปประยุกตใช ในอุตสาหกรรม กอนจบวิชานี้ นักศึกษาตอง
เรียบเรียงผลงานวิจัยในรูปแบบปริญญานิพนธ การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพ
ของผลงานวิจัยและศักยภาพที่จะเผยแพรหรือตีพิมพ และคณะกรรมการสอบซึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานวิจัย ความเขาใจในงานวิจัยที่ทําและการนําเสนอผลงานวิจัย
The students have to continue their research of same topics they presented in AE 596 in
order to acquire a new understanding or develop ideas for industrial applications. Based on the
work that they have done, students have to write up an undergraduate theses. The evaluation
process involves the participation of both the advisor who considers the quality of the research
work and the potential to be publicly presented or published and the committee who considers how
well the presentation is and how well the students express their understanding.
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี

3 (0-160-0)

AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน :
สอบผานวิชาบัง คับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีต ามโครงสรางหลักสูตรที่
กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
กอนปฏิบัติงานนักศึกษาตองผานการเตรียมความพรอมตามหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร หัวขอที่จะ
ศึกษาใหปรับเลือกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนสถานการณปจจุบันของสังคม
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง เชน ปฏิบัติงานใน
โครงการใหญ ซึ่งอาจมีหลายสถาบันการศึกษารวมดวยหรือปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะกลุม หรือเฉพาะบุคคล
หรือปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยในเบื้องตนนี้ตองการใหนักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิตตาง ๆ ใน
ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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โรงงาน และสามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมิน
รวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ
กอนจบวิชานี้ นักศึกษาจะตองสงขอเสนอโครงงาน อธิบายแผนงานที่จะทําตอไปในวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความเปนไปได วิธีปฏิบัติ และความพรอมของแผนงานที่
วางไว
The student must pass the requirement before beginning the co-operative education.
Selected topics should be suitable for chemical engineers and workplace and up to date.
The student is allowed to work in a chemical industry at least 160 hours under the
supervision of industrial supervisor and the faculty staff. The student will learn about various
industrial production processes and raise the problems to be solved during his/her practice.
The student must submit the proposal and activity plan for AE 599. The proposal contains
the expected outcomes and benefits, the possibility and research plan.
วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี
6 (0-768-0)
AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 598
ใหนักศึกษาปฏิบัติง านสหกิจศึ กษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง ตอเนื่องจากภาค
การศึกษาที่ผานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 768 ชั่วโมง โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ
ภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเรียบเรียงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะสม
ไดแก สารนิพนธ หรือรายงานผลการปฏิบัติการในโครงการ หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เชน การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่สัมมนา
The student continues working in the chemical industrial at least 768 hours under
supervision of industrial supervisor and the faculty staff. The output of the project has to be in any
appropriate form such as a written report or an oral presentation to an academic committee.

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553)
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
CHEG0211 การคํานวณเบื้องตนในวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Principles and Calculation)
๒. จํานวนหนวยกิต
๔ หนวยกิต (๔-๐-๘)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เปนวิชาเฉพาะบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร. นริศรา อินทรจันทร ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ๒ / ชั้นปที่ ๒
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
CHEG0230 เคมีฟสิกัลสําหรับวิศวกรเคมี (Physical Chemistry for Chemical Engineers)
๗. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
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๑
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี สามารถแกโจทย
ปญหาที่เกี่ยวกับการทําดุลมวลสารและพลังงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม
เคมีในปจจุบัน มีการเพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี ดุลมวลสารและดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาและไมมีปฏิกิริยาเคมีของ
ระบบที่สภาวะคงตัวและไมคงตัว ระบบที่มีการปอนเวียนกลับ ปอนขาม และปลอยทิ้ง การใชขอมูลทางกายภาพ
และเคมี ขอมูลสมดุลวัฏภาค และขอมูลอุณหพลศาสตร เพื่อประยุกตใชกับกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

๖๐ ชั่วโมง

ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม
ตองการของนักศึกษาเปน
กลุมและเฉพาะราย

-

๑๒๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย ๑ ชั่วโมงตอ ๑
คาบการสอนบรรยาย แตตองไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห โดยการประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็ปไซด
และติดประกาศที่บอรดของภาควิชา

ตัวอยาง มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๒
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ
ของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
- เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- ปลูกฝงใหเห็นถึงความสําคัญของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนนการเขาหองเรียน ไมมีการ
เช็คชื่อใหสําหรับผูที่เขาเรียนสาย ไมใหคะแนนการบานสําหรับผูที่สงชากวากําหนดสง เปนตน
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย
จรรยาบรรณในวิช าชีพ ความซื่อสัต ยตอตนเองและตอหนาที่ใ นกลุม ความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงาน การเคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย พรอมทั้งอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่ เกี่ยวกับประเด็น ทางจริยธรรม ความรับผิ ดชอบตอหน าที่และการ
ประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- การทํารายงานหรืออภิปรายกลุม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- พฤติกรรมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชน การบาน มีการลอกกันมาสงมากนอยขนาดไหน
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลที่ไดรับมอบหมาย
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
- ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี เขาใจถึงการทําดุลมวลสาร
ตัวอยาง มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๓
และดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาและไมมีปฏิกิริยาเคมีของระบบที่สภาวะคงตัวและไมคงตัว ระบบที่มี
การปอนเวียนกลับ ปอนขาม และปลอยทิ้ง ตลอดจนสามารถการใชขอมูลทางกายภาพและเคมี
ขอมูลสมดุลวัฏภาค และขอมูลอุณหพลศาสตร เพื่อประยุกตใชกับกระบวนการในอุตสาหกรรม
เคมี สามารถนําเอาหลักการทางดานวิศวกรรมเคมีไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และ
ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของระบบตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอสังคม
๒.๒ วิธีการสอน
- การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทํางานเปนกลุม
และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต
- มีการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาที่สอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
- มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
- สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ
- มีจิน ตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค
- สามารถค น คว า ความรู เ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเอง เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๒ วิธีการสอน
การทําโจทยในหองเรียน การทําเปนงานเปนกลุมเพื่อใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ
ใหการบาน ใหงานในลักษณะทีน่ ักศึกษาตองคนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการแกไขปญหาโจทย
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหโจทยปญหา
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
- รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม
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๔
- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
- มีค วามสามารถค น คว า ขอ มู ล และใชข อ มูล ประกอบการตั ด สิน ใจในการทํ างานได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหทํางานทั้ง งานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตาม
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนสนิท
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
- พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ที่เปนภาษาอังกฤษ
- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ
พูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจําเปนของทักษะดานตางๆ
๔.๓ วิธีการประเมิน
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพื่อนรวมงาน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- นักศึกษามีทักษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย
- มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อใชในการแกไขโจทยปญหาทางดาน
วิศวกรรมเคมีได พรอมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือที่
เกี่ยงของได
- สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย เชน การสงงาน
ทางอีเมลล
- มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
- สามารถใช เครื่อ งมื อการคํ านวณและเครื่อ งมือ ทางวิ ศวกรรมเพื่อ ประกอบวิ ช าชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
-

๕.๒ วิธีการสอน
- นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ที่
นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษา
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๕
เห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทํางาน
หรือการบานสง โดยมีโ จทยที่ตอ งมีการสื บคน ขอมู ลเพิ่มเติ มจากอิ น เทอรเ น็ต มีการอางอิ ง
แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล
๕.๓ วิธกี ารประเมิน
ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนองานหนาหองเรียน
ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-







หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

๑

บทที่ ๑ วิศวกรเคมีกับ
ชีวิตประจําวัน
บทที่ ๒ พื้นฐานการคํานวณทาง
วิศวกรรม
 หนวย มิติ และการแปลง
หนวย
 คุณสมบัติพื้นฐาน: ความ
หนาแนน และปริมาตรจําเพาะ
บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัว
แปร
 แรงและน้ําหนัก
 โมลและน้ําหนักโมเลกุล
 มวลและ ปริมาตร อัตราการ
ไหล

๑

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทํางานเดี่ยว การบาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๒

ผูสอน

๓

๔
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๖
๓

๔
๕

๖

๗

๘

๙

บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัว
แปร
 อุณหภูมิและความดัน
 สมการเคมีและมวลสาร
สัมพันธ
บทที่ ๓ ดุลมวลวาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบที่ไมมีปฏิกิริยาเคมี
บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบทีม่ ีปฏิกิริยาเคมี
 ปฏิกิริยาการเผาไหม
บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบ Multiple Subsystem
 การปอนกลับ การปอนขาม
การเปาทิ้ง
บทที่ ๔ แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง
 การคํานวณแกสอุดมคติ
 แกสจริง
 Kay’s Rule
บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว
และของแข็ง
 ความดันไอและของเหลว
 การอิ่มตัว ความชื้น
บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว
และของแข็ง
 Multicomponent gas liquid
and solids
 Raoult’s and Henry’s laws
บทที่ ๕ ดุลพลังงาน
 พลังงานรูปแบบตางๆ

๒

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทํางานเดี่ยว การบาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน
สอบยอย บทที่ ๒

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยวและกลุม

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยว

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทดสอบยอย

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๒
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๗

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
 การคํานวณเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเอนทัลป
 การเปลี่ยนเฟส
บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
 แผนภูมิไซโครเมตริก
 คาความรอนของการละลาย
และการผสม
บทที่ ๖ ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเกี่ยวของ
 คาความรอนของปฏิกิริยา
การวัดและการคํานวณ กฎ
ของเฮส (Hess’s law)
บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มี
ปฏิกิริยาเคมีมาเกี่ยวของ
 เชื้อเพลิง และการเผาไหม
 คาความรอนของการเผาไหม
บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มี
ปฏิกิริยาเคมีมาเกี่ยวของ
 แกไขปญหาที่ตองทําดุลมวล
สารและดุลพลังงานพรอมกัน
บทที่ ๗ ดุลมวลสารและพลังงาน
ของระบบแบบไมคงตัว
(unsteady-state)

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยวและกลุม

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร

๔

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน

ดร. นริศรา
อินทรจันทร
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๘
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู*
๒,๓
๑,๒,๔,๕

วิธีการประเมิน**
สอบยอย (บทที่ ๒)
สอบกลางภาค (บทที่ ๓, ๔)
สอบปลายภาค (บทที่ ๕, ๖, ๗)
การเขาหองเรียน
การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย รายบุคคล
รายงานกลุม

สัปดาหที่ประเมิน
๔
๙
๑๖
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมิน
๑๐%
๓๐%
๔๐%
๑๐%
๕%
๕%

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
การคํานวณเบื้องตนทางวิศวกรรมเคมี โดย ดร.นริศรา อินทรจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสภา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
R.M. Felder and R.W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd Edition, John
Wiley & Sons, 2000
D.M Himmelblau, Basic Principles and Calculation in Chemical Engineering, 6th Edition, Prentice Hall,

B. I Bhatt and S M Vora, Stoichiometry, 4th edition , Tata McGraw-Hill, 2004
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวปไซต ที่เกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท
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๙
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทําโดยนักศึกษา ทําไดโดย
 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูสอน ที่แจกใหนักศึกษาประเมิน ประสิทธิผลของรายวิชาใน
ชั่วโมงสุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
 ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรือระบบ e-learning ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเพื่อเปนชองทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ทําไดโดย
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา
 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอื่น
 ผลการสอบของนักศึกษา
 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมาก
ขึ้นเพื่อใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากขึ้น การทํางานกลุมเพื่อกระตุนใหเกิดความตั้งใจ
เรียนมีการเพิ่มชั่วโมงติวสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการหรือมีผลการเรียนที่ออน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของนักศึกษา
กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ของ
รายวิชา ทําไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น มี
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบ
และความเหมาะสมของการใหคะแนน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน การสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมิน ของภาควิช า การรายงาน
รายวิชาของอาจารยผสู อน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบ
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธิ์การสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพั ฒนารายละเอี ยดวิช า เพื่ อนํ าเขา ที่ ป ระชุม อาจารยป ระจํา หลั กสู ต ร ร วมพิจ ารณาให ความเห็ น และ
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงรายวิชาสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาที่มาจาก
งายวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ
ตัวอยาง มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
COOP xxxx สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม (Co-Operative Educations in Engineering)
๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๘ หนวยกิต (ไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห
๓ หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานหลักสูตร และ อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา
๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔ โดยมีห นวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยเปนไปตาม
ระเบียบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
๖ วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรที่เขารวมโครงการ จะเขา ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ภายใตการ
กํา กับดูแลอยา งใกลชิดจากพนัก งานหรือ วิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ โดยไดปฏิบัติงานจริงใน
สิ่งแวดลอมของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกตุ กรตัดสินใจ
การวิเ คราะห และประเมินผลอยา งเปนรูปแบบ จากประสบกาณการทํา งานจริงของตนเองที่ส ะทอ นการ
ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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ผสมผสานระหวางภาคทฤษฏีและปฏิบัติเขา ดวยกันรวมทั้งการมองเห็นแนวทางดานวิชาชีพของตนเองได
ชัดเจนขึ้น จะสงผลใหนักศึกษาเปนวิศวกรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
- เพื่อเพิ่มประสบการณ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาใหเปนวิศวกรที่ตรงความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด
- เพื่อเปดโอกาสใหภาควิชาและภาคอุตสาหกรรมไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตรวมกัน
- เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเปนการสงเสริมและสรา งความสัมพันธร ะหวา งบุคลากรของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยกับภาคอุตสาหกรรม
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- สํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
- มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และสํานึกตอความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน
- รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอื่น
- เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร
- มีความเอื้อเฟอ ตอ เพื่อนรว มงาน ใหความชวยเหลือ ภายในกรอบหนา ที่ของตนเอง และความ
ชวยเหลือเหลานั้นจะตองไมมีผลกระทบตอผูอื่นและสังคมในทางเสียหาย
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผล
งาน
- มอบหมายงาน กํ า หนด ติดตามและควบคุมใหนักศึ กษาปฏิบัติต ามกฎระเบีย บของสถาน
ประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกระหวา งฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบ
ดวยทุกครั้ง
- ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูเกี่ยวของ พรอมมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ
๒ ความรู
๒.๑ อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู
- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ระบบทางวิศวกรรม
- สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายหลักการทางวิศวกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
- รู เขาใจและสนใจการพัฒนาองคความรู ความชํานาญทางดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
- สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม
- สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดวิศวกรพี่เ ลี้ยงใหคํา แนะนํา เครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่
- บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงซอฟตแวรที่มีในหนวยงาน เพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ
วิศวกรพี่เลี้ยง
- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูท ี่มีหนาที่เกี่ยวของ เชน ผูใชงาน วิศวกรพี่เลี้ยง และอาจารย
นิเทศ
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
กําหนด แบบฟอรมบันทึกการสงงาน
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๓ ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
- สามารถคิด วิเ คราะห และแกไขปญหาดา นวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอ มูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
- สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงองคความรูและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมใหม ๆ
- สามารถนําองคความรูทางวิศวกรรมมาประยุกตเพื่อแกไขปญหาและใชในการทํางานจริงได
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู
- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
- ประชุมรวมกันระหวางวิศวกรพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ และนักศึกษาฝกงาน
๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของ
และควรนํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภ าพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรา งสรรคทั้งสวนตัวและสว นรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ และ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
- รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม
- สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
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วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน การรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อ นรวมงาน
หรือผูเกี่ยวของ
๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา
- มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานเชิงวิศวกรรม
- มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
- มีทักษะในการวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศทางคณิต ศาสตรหรือ การแสดงสถิติประยุกต ตอ การ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
- สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ที่ทันสมัยไดอยา งเหมาะสมอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
- สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตา งประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ
ประสานการทํางาน
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินจากเอกสาร ที่นํา เสนอผลการวิเคราะหขอ มูลทางคณิต ศาสตร โดยใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสื่อ
- ประเมินจากผลจากความถูกตองและเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
เปนการฝ กงานภาคปฏิบั ติที่จัด ขึ้น ตามสาขาวิชา โดยการฝก งานในโรงงานอุต สาหกรรมหรื อ
บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศทั้งนี้เพื่อ เปนการเสริมสรางประสบการณ นักศึกษาทุกคนจะตอ งผานการ
ฝกงานนี้ในชวงของการศึกษาภาคฤดูรอนพรอมเขียนรายงานเสนอ
สหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรม
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่ว โมงที่ระบุตาม
หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียม
ตัวกอนการทํางานดังนี้
- เรียนรู ทํา ความเขาใจในภารกิจ เปา หมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํา งานของ
สถานประกอบการ
- เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
- นําความรูทางทฤษฎี มาเปนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทํางาน
- การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
- แผนการแกไขโจทยปญหา สัปดาหที่ ๑ ของการฝกงาน
- ผลการวิเคราะหปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
- ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
- ผลประเมินการใชงานระบบ ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
- รายงานการฝกงาน หลังการสิ้นสุดการฝกงาน ๑ สัปดาห
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัด ประชุ มผูเ กี่ย วขอ งในการฝก ประสบการณ ภ าคสนาม ทั้ง ที่ป รึ กษาการฝก ประสบการณ
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
- ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นํา ใหเ ห็นถึงความสํา คัญ และผลกระทบตอพฤติก รรมดา นคุณ ธรรม จริย ธรรม
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม นํามาเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทาง
ในการฝกประสบการณภาคสนามในรุนตอไป
- สนับสนุนใหนําโจทยที่พบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา สํา หรับนําใชเปน
แนวทางในการ สรางโครงงานทางวิศวกรรม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผล
ตออาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
๖. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
- จัด ชอ งทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดว น กรณีตอ งการความชว ยเหลือ เชน
หมายเลข โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานสําหรับใชในการแกไขปญหา
๗. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผล
ตออาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
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หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือ กสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝก
ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหาตามโจทย
- สามารถจัดวิศวกรพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
การติดต อ ประสานงาน กํา หนดลว งหน า กอ นฝ กประสบการณภ าคสนาม จั ด นัก ศึก ษาลงฝ ก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง
แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
๒. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือ การฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภ าคสนาม ชี้แจงวัต ถุประสงค สิ่งที่ค าดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม วิธีการ
ประเมินผล ชองทางการติดตอ ประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือ เทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝก ประสบการณภ าคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตํา แหนงของ
พนักงานพี่เ ลี้ย ง ประชุมพนักงานพี่เลี้ย ง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อ ชี้แ จงใหรับ ทราบ
วัต ถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน
อุปกรณที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมวิศวกรพี่เลี้ย ง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อ ชี้แจงใหรับทราบวัต ถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คูมือ การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตอ
อาจารยที่ปรึกษา
ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๕. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจํา หลักสูต รประชุมรวมกันเพื่อ ประเมินความเสี่ย ง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิด
ความเสียหายตอสถานประกอบการ เชน
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ย งนอยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํา งาน
จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ปองกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนํา การใชอุปกรณ เนนจริยธรรมการไมเปดเผย
ขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกํา หนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการ
อยางเครงครัด

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน โดยใหระดับคะแนน ตามเกณฑประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยวิศวกรพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชหลักเกณฑ
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงาน
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และรายงานของวิศวกรพี่เลี้ยง
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ประธานหลักสูตรหรือผูไดรับมอบหมายประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทํา ความเขาใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวขอ ง เพื่อ พิจารณาหา
ขอสรุป

ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
(๑) นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
(๒) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
(๓) อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา
ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการ
แกปญหาของนักศึกษา
(๔) อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษา จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากวิศวกรพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนา
ภาควิชาเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตร หรือ ภาควิชา รว มพิจ ารณานําขอ เสนอแนะมาปรับปรุง สําหรับการใชรอบป
การศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร

ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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ตัวอยางรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
CHEG0211 การคํานวณเบื้องตนในวิศวกรรมเคมี
(Chemical Engineering Principles and Calculation)
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
CHEG0230 เคมีฟสิกัลสําหรับวิศวกรเคมี (Physical Chemistry for Chemical Engineers)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ดร. นริศรา อินทรจันทร อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน กลุมเรียน A
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษา ๒ / ชั้นปที่ ๒
๕. สถานที่เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ตางจากแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

บทที่ ๑ วิศวกรเคมีกับชีวิตประจําวัน
บทที่ ๒ พื้นฐานการคํานวณทาง
วิศวกรรม
 หนวย มิติ และการแปลงหนวย

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

๑

๑

๓

๓

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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 คุณสมบัติพื้นฐาน: ความหนาแนน
และปริมาตรจําเพาะ
บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัวแปร
 แรงและน้ําหนัก
 โมลและน้ําหนักโมเลกุล
 มวลและ ปริมาตร อัตราการไหล
บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัวแปร
 อุณหภูมิและความดัน
 สมการเคมีและมวลสารสัมพันธ
บทที่ ๓ ดุลมวลวาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบที่
ไมมีปฏิกิริยาเคมี
บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบที่
มีปฏิกิริยาเคมี
 ปฏิกิริยาการเผาไหม
บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร
 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบ
Multiple Subsystem
 การปอนกลับ ปอนขาม การเปาทิ้ง
บทที่ ๔ แกส ไอ ของเหลว และของแข็ง
 การคํานวณแกสอุดมคติ
 แกสจริง
 Kay’s Rule
บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง
 ความดันไอและของเหลว
 การอิ่มตัว ความชื้น
บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง
 Multicomponent gas liquid solids
 Raoult’s and Henry’s laws
บทที่ ๕ ดุลพลังงาน
 พลังงานรูปแบบตางๆ

๔

๓.๕

๒

๒

๒

๒

๔

๕

๔

๓.๕

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

เนื้อหาคอนขางยาก จึงตองยกโจทย
ตัวอยางใหนักศึกษาทําในหองมาก
ขึ้น ทําใหสอนเนื้อหาที่เตรียมไวไม
ทัน ตองยกไปสอนชั่วโมงถัดไป

753

มคอ. ๕
๒
บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมีปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึ้น
 การคํานวณเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเอนทัลป
 การเปลี่ยนเฟส
บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมีปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึ้น
 แผนภูมิไซโครเมตริก
 คาความรอนของการละลายและการ
ผสม
บทที่ ๖ ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาเคมีมา
เกี่ยวของ
 คาความรอนของปฏิกิริยา การวัด
และการคํานวณ กฎของเฮส
บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเกี่ยวของ
 เชื้อเพลิง และการเผาไหม
 คาความรอนของการเผาไหม
บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเกี่ยวของ
 แกไขปญหาที่ตองทําดุลมวลสารและ
ดุลพลังงานพรอมกัน
บทที่ ๗ ดุลมวลสารและพลังงานของ
ระบบแบบไมคงตัว (unsteady-state)

๔

๔

๔

๔

๔

๔.๕

๔

๔

๔

๔

๔

๔

นักศึกษาไมคอยเขาใจ จึงตองยก
โจทยตัวอยางใหนักศึกษาทําในหอง
มากขึ้น

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
บทที่ ๕ คาความรอนของการ
ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากสอนให
เพิ่มชั่วโมง tutorial class
ละลายและการผสม
ทราบทฤษฎีและแนวทางการ
เพื่อเนนการทําโจทยใหมาก
แกปญหาโจทย ซึ่งมีลักษณะคลาย ขึ้น
กับหัวขออื่นๆ แตไมไดยกตัวอยาง
โจทยใหนักศึกษาลองทํา
ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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๓
๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

คุณธรรม
จริยธรรม

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

- ปลูกฝงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มี
คะแนนการเขาหองเรียน ไมมี
การเช็ ค ชื่ อ ให สํ า หรั บ ผู ที่ เ ข า
เรียนสาย ไมใหคะแนนการบาน
สําหรับผูที่สงชากวากําหนดสง
เปนตน
-ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม เขาไปในระหวางการ
สอน เน น ความรั บผิ ด ชอบต อ
งาน วิ นั ย จรร ยาบร รณใ น
วิชาชีพ ความซื่อสัตยตอตนเอง
และต อ หน า ที่ ใ นกลุ ม ความมี
น้ํ า ใจต อ เพื่ อ นร ว มงาน การ
เคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย
พรอมทั้งอาจารยตองปฏิบัติตน
ใหเปนตัวอยาง
-ย ก ตั ว อ ย า ง ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่
เกี่ยวกับประเด็น ทางจริยธรรม
ความรับผิดชอบตอหนาที่และ
การประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
- การทํารายงานหรืออภิปราย
กลุม



มี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ
ไมมี
ในการแกไข
ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ร า ยบุ ค ค ล ทํ า ไ ด ย าก ก า ร
อภิปรายกลุม มักไมไดความคิด
เห็ น เนื่ องจากนัก ศึก ษาไม ไ ด
เตรียมมา

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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ความรู

- การสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหา
โจทย การบาน การทํางานเปน
กลุม และสง เสริมใหนัก ศึกษา
คนควาดวยตนเอง การคนควา
ทางอินเตอรเนต
- มีการสอนเสริมสําหรับ
นักศึกษาที่มีความตองการ
ทักษะทางปญญา การทําโจทยใ นหองเรี ยน การ
ทํ า เป น งานเป น กลุ ม เพื่ อ ให
วิเคราะหโจทยและแกไขปญหา
รวมกัน การใหการบาน ใหงาน
ใน ลั ก ษณ ะที่ นั ก ศึ ก ษาต อ ง
คนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบในการแก ไ ขป ญ หา
โจทย
ทักษะ
- มอบหมายงานใหทํ า งานทั้ ง
ความสัมพันธ
งานรายบุคคลและงานเปนกลุม
ระหวางบุคคลและ และมี ก ารเปลี่ ย นกลุ ม ทํ า งาน
ความรับผิดชอบ ตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
เพื่ อ ให นั ก ศึก ษาทํา งานได กั บ
ผู อื่ น โดยไม ยึ ด ติ ด กั บ เฉพาะ
เพื่อนสนิท
- กําหนดความรับผิดชอบของ
นักศึกษาแตละคนในการทํางาน
กลุม อยางชัดเจน
- พยายามยกตั ว อย า งโจทย
ปญหาที่เปนภาษาอังกฤษ
- แ ท ร ก ป ร ะ ส บก า ร ณ ข อ ง
อาจารยในระหวางการสอนโดย
การผานการเลาเรื่องตางๆ
-มีการพูดคุยกับนักศึกษาใหเห็น
ความจํ า เป น ของทั ก ษะด า น
ตางๆ



นักศึก ษาที่ข ยัน มัก จะตั้ง ใจทํ า
โจทยเอง แต นักศึกษาบางคน
จะรอลอกเพื่ อ นตลอด ทํ า ให
นั ก ศึ ก ษากลุ ม นี้ ข าดทั ก ษะใน
การทําโจทย
วิธีแกไข ใหนักศึกษาทําโจทย
ที่แตกตางกัน





ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

งานที่ใหสวนใหญจะมีลักษณะ
งานกลุม ซึ่งนักศึกษาบางคนจะ
ไมมีสวนรวม หรือไมก็ทําหนาที่
เฉพาะพิมพรายงาน ทําใหขาด
ทักษะในวิเคราะหโจทยปญหา

หากจํานวนนักศึกษาตอกลุม
มากไป อาจเกิดการไมกระจาย
การทํางาน ทําใหมีความเหลื่อม
ล้ําในการทํางานและสรางความ
ไมพอใจกับนักศึกษาในกลุม
วิธีแกไข ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองและประเมินผูรวมงานใน
กลุม และใชเปนสวนหนึ่งของ
คะแนน
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๕
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-นําเสนอข อมู ล โดยใช รูป แบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน
ใชสื่อการสอน power point ที่
น า สนใจ ชั ด เจน ง า ยต อ การ
เขาใจ ประกอบการสอน
-การสอนโดยมี ก ารนํ า เสนอ
ข อ มู ล จ าก ก าร ค นค ว าท าง
อิ น เ ตอร เน็ ต เ พื่ อเ ป นก าร
กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง
ความสําคัญ และประโยชนจ าก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนอและสืบคนขอมูล
- มอบหมายงานที่ ต อ งศึ ก ษา
ค น ค ว า ด ว ย ต น เ อ ง จ า ก
อิ น เทอร เ น็ ต สื่ อ การสอน elearning การทํ า งานหรื อ
การบานสง โดยมีโจทยที่ตองมี
การสื บ ค น ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
อิ น เ ทอร เน็ ต มี ก าร อ าง อิ ง
แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
การสงการบานทางอีเมลล



- ในการทํารายงาน การ
นําเสนอขอมูลอางอิง ยังทําใน
รูปแบบที่ไมถูกตอง นักศึกษา
บางคนยังใชวิธีการคัดลอก
ขอมูลจากอินเทอรเนต

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
เพิ่มชั่วโมง tutorial class เพื่อใหนักศึกษาไดซักถามอาจารยผูสอนในสวนที่ไมเขาใจ เนนการทํา
โจทยตัวอยางเพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมา โดยอาจใหผูชวยสอนมาทําการติวให
อาจมีการอัดสื่อการสอนลงบน CD-ROM เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปใชในการทบทวนในสวนที่
ไมเขาใจหรือตามไมทันเพื่อน

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)

42

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

42

คน

๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

0

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
3
1
4
9
7
11
4
3
0
0
0

รอยละ
7.14
2.38
9.52
21.43
16.67
26.19
9.52
7.14
0.00
0.00
0.00

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
คะแนนเฉลี่ยของหอง มีคาต่ํา อาจเนื่องจากมีนักศึกษาที่ลงเรียนซ้ําใหมคอนขางมาก
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย -เนื่องจากมีการใหโจทยตัวอยางเพิ่มเติมในหอง
ไปกวาที่กําหนด
มากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะ จึงทําใหบาง
หัวขอเรื่องสอนไมทันตามแผนที่กําหนดไว
กําหนดการสอบยอยไมตรงกับที่วางแผนไว
- นักศึกษาบางคนไมวางในวันดังกลาว จึงตอง
ปรับเปลี่ยนเวลา
ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ
เพราะโอกาสในการแสดงออกของนักศึกษาแตละ
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม
คนไมเทากัน
สามารถทําไดทุกคน
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนไมสามารถทํา จํานวนนักศึกษามาก เวลาไมพอ
ไดทุกคน
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชา ประเมินความเหมาะสมของการให
คะแนน

สรุปผล
มีการปรับเปลี่ยนคะแนนการวัดและประเมินผล

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
หลอดภาพของเครื่อง LCD เสื่อม ทําใหนักศึกษา มีผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา เกิดความ
มองสื่อการสอนไดไมชัดเจน
ลาของสายตา
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินจากนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
อยากใหอาจารยยกตัวอยางโจทยใหมากขึ้น
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
เพิ่มโจทยมากขึ้น และเพิ่มชั่วโมง tutorial class
ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูบริหารสาขาวิชา มีคะแนนผลการประเมินอยูเกณฑดีมาก
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
ไมมี

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
แบบฝกหัดมีนอย
เพิ่มเติมโจทยแบบฝกหัดในแตละบทมากขึ้น
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนดวยตนเอง
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับเปลี่ยนการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุน
ใหเกิดความตั้งใจในการเรียน ไมตรวจการบานและใหคะแนนสําหรับคนที่ลอกกันมา
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
จัดทําตาราง tutorial class ที่แนนอน เพื่อ
แจงนักศึกษารับทราบ

กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ
กอนเปดเทอม 1
อาทิตย

ผูร ับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีโปรแกรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือชวยในการคํานวณสําหรับโจทย
ปญหายากๆ ที่ตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาชวย
ลงชื่อ:

ดร. นริศรา อินทรจันทร
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.รหัสและชื่อรายวิชา
COOP xxxx สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม (Co-Operative Educations in Engineering)
๒. หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยสุนีย คุรุธัช ประธานหลักสูตร และ อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๒๕๕๔

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมตัวศึกษา (ถามี)
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝก งาน พรอมแจกคูมือ
การฝกงาน
- จัดช องทางและเจาหนา ที่ ประสานงาน รับ แจง เหตุ ดว น
กรณีตองการความชวยเหลือ เชน เบอรโทรศัพท เบอร EMail
- จั ด อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตามความเชี่ ย วชาญด า นการใช
เครื่ องมือ อุ ปกรณ หรื อเทคนิ คพิ เศษ เพื่อ ใหคํา ปรึ กษา
เฉพาะดานในการแกไขปญหา
- จัดปฐมนิเทศการฝก งาน มอบคูมือการฝกงาน กอนการ
ฝก งานอย า งน อย ๑ สัปดาห ชี้แ จงวั ต ถุป ระสงค สิ่ ง ที่
คาดหวัง จากการฝกงาน วิธีการประเมินผล ชองทางการ
ติดตอประสานงาน จัดฝกอบรม บุคลิกภาพ การแตงกาย
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก ตองการความสามารถเฉพาะดา น
เพื่อการฝกงาน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
- การจั ด ปฐมนิ เ ทศ ควรมี ก ารนํ า นั ก ศึ ก ษารุ น พี่ ที่ ผ า น
ประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนํา ในการเตรีย มตัวแก
นักศึกษารุนนอง
- การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอรโทรศัพท
อยางถาวร เพื่อความสะดวกในการประสานงานรุนตอๆ ไป
- จัด ทําทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาของ
อาจารยที่ปรึก ษาดานเทคนิค และอาจเปนผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้น

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ (ถามี)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถานประกอบการ ทําการติดต อกับสถานประกอบการ เพื่อ ขอผูเ ชี่ยวชาญมา
เพื่อขอชื่อ ตําแหนงของวิศวกรพี่เลี้ยง
อบรมนักศึก ษา กอนการฝก งานจริง อาจตองมีการทดสอบ
ความสามารถนั ก ศึ ก ษา ก อนเพื่ อ การวางแผนกํ า หนด
กิจกรรมความยากงายของงานที่เหมาะสม
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
จากสถานประกอบการ (ถามี)
ประชุ ม วิศวกรพี่ เลี้ ย ง และนัก ศึ กษาฝก งาน เพื่ อชี้ แ จงให ควรมี ก ารกํ า หนดลั ก ษณะโครงงานที่ ชั ด เจนและเป น
รับทราบวัตถุประสงค แผนการทํางาน สิ่งที่คาดหวังจากการ ประโยชนของทั้ง ๒ ฝา ย ทั้งผูประกอบการและนัก ศึกษาที่
ฝกงานและผลการเรีย นรูของนักศึกษา การประเมินผลการ สามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทําโครงงานในชั้นปสุดทาย
ฝ ก งาน รวมถึ ง ระเบี ย บแบบแผนต า งๆ ของทางสถาน ได
ประกอบการ
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
ภาคสนาม (ถามี)
อาจตองมีก ารทดสอบความสามารถนัก ศึกษากอนเพื่อการ
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่
วางแผนกําหนดกิจกรรมความยากงายของงานที่เหมาะสม
มอบหมาย
มีการเปลี่ย นแปลงหั วขอกิจกรรมเล็กนอยเพื่อใหเหมาะสม
กั บ ควา มสามารถ ของนั ก ศึ ก ษา แล ะเวล าใน การฝ ก
ประสบการณ
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและการ ขึ้นอยูกับสถานประกอบการแตละแหง ที่นักศึกษาจะไปฝก
ประสบการณ
สนับสนุนนักศึกษา
มีก ารเปลี่ ยนแปลง โดยบริ ษัท ไดจั ด ที่พั กใหกั บนัก ศึก ษา
เพื่อชวยลดภาระคาใชจาย
ควรติ ด ต อ สถานประกอบการให ม าก เพื่ อ นั ก ศึ ก ษามี
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
ทางเลือกมากขึ้น
มีการเพิ่มลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๙ คน จากนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปน ๙%
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๙ คนจาก ๙ คน คิดเปน ๑๐๐ %
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ผาน (S)
จํานวน ๙ คน
คิดเปน ๑๐๐%
ไมผาน (U)
ไมมี
คิดเปน ๐%
ถอน (W)
ไมมี
คิดเปน ๐%
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ความเชี่ย วชาญของวิศวกรพี่เ ลี้ย งและความสามารถพิ เศษที่ต องใชในการทํา งาน ประกอบกับความสามารถของ
นักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศ ในกรณีสถานประกอบการที่อยูตา งจังหวัดและการ
สรางพันธมิตรแกสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึ้น
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนํา แกนักศึก ษาอยา งตอเนื่อง และนักศึก ษาขาดแคลนเครื่องมือ
สําหรับใชสนับสนุนในการทํางาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
จัด ตั้ งงบประมาณใหเ พีย งพอตอการดํา เนิน งาน ประชาสั มพั นธ เพื่ อชี้ ให เห็น ถึงขอดีข องโครงการสหกิ จ ศึ กษาแก
นักศึกษาและอาจารย รวมถึงดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการใหมากขึ้น

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- ทําใหเขาใจถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง
- วิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคํา ปรึก ษาที่เปน ประโยชนในการ
ฝกประสบการณอยางดี
- เปนจุดเริ่มของความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
จุดออน
- ไดพัฒนาระบบ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความเกี่ยวของของระบบ
ทั้งหมด
- ไมคุนเคยกับเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทํางาน ซึ่งไมมีใ ชในขณะศึกษา เนื่องจากเปนอุ ปกรณที่มีเ ทคโนโลยี
ชั้นสูง ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร
ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความรู เ ชิ ง วิ เ คราะห แ ละความสามารถในการใช เ ครื่ อ งมื อ พิ เ ศษในสถานประกอบการ ทํ า ให
ความกาวหนาของการทํางานไมเปนไปตามแผน
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- นักศึกษามีทักษะในการเรียนรูและการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
- นักศึกษาทีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง
จุดออน
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เนื่องจากเอกสารประกอบการพัฒนาระบบเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
มีแผนการปรับปรุงดังนี้
- จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่เขารวม
- โครงการ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณเปนพิเศษ และมีการจัดสอบ
- เพื่อประเมินทักษะนักศึกษากอนฝกประสบการณ
- กําหนดอาจารยที่ปรึกษาไวลวงหนาเพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน
- ไปฝกงานจริง อยางนอย ๑ เดือน
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งกอนสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ
- ขอเพิ่มการจัดสัมมนาแนะนําโครงการสหกิจศึกษา
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับนักศึกษา
ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ
- จัดเพิ่มไดเพียง ๑-๒ แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษาฝกประสบการณ
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๕

มคอ.๖

- อาจารยและนักศึกษามีความสนใจโครงการมากขึ้น
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- ประชาสัมพันธและจัดสัมมนาแนะนําโครงการสหกิจศึกษา
- ประสานงานกับสถานประกอบการใหเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใหมากขึ้น
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ ของนักศึกษาชั้นปที่ ๓
ผูรับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรและอาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เสนอขอให มีก ารจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ ความรู แ ละเทคโนโลยี ท างวิ ศ วกรรม โดยเชิ ญอาจารย ประจํ า หรื อ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ มาสอนเสริมทักษะใหกับนักศึก ษา รวมถึงทํา การเพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชา
ตางๆ ที่นักศึกษาจําเปนตองใชในการฝกประสบการณ

อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชื่อ __สมมาตร แสงเงิน_____
(อาจารยสมมาตร แสงเงิน)
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ______สุนีย คุรุธัช______
(อาจารยสุนีย คุรุธัช)
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
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แบบ มคอ.๗
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจําปการศึกษา ๒๔๔๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
๒. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ตําแหนง

ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ, ปที่สําเร็จ

๑.

อาจารย

นริศรา อินทรจันทร

PhD (Chemical Engineering, Imperial College, ๒๕๔๓)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ, ๒๕๓๖)
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม KMITL, ๒๕๓๒)

๒.

รอง
ศาสตราจารย

สมชัย อัครทิวา

PhD (Chemical Engineering, Tokyo Institute of Technology,๒๕๓๔)
M.Eng (Chemical Engineering, Tokyo Institute of Technology,
๒๕๓๑)

๓.

อาจารย

ชิดชนน สารรักษ

๔.

อาจารย

บวรพงศ พรชุติ

๕.

อาจารย

วิชชุลดา ชัยพร

วท.บ (เคมีเทคนิค, ๒๕๓๐)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี เกษตร, ๒๕๔๙)
วศ.บ (วิศวกรรมเคมี มศว., ๒๕๔๖)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ, ๒๕๔๕)
วศ.บ (วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ, ๒๕๔๒)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี ขอนแกน, ๒๕๔๙)
วท.บ (เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ, ๒๕๔๔)

๔. วันที่รายงาน
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๒๕๕๗
๖. สถานที่ตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
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มคอ. ๗
๑
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน

๒๗

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒๓
คน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร ......๐........ คน
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ....๒๐........ คน
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร ......๓......... คน
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา…..........................………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๘๖.๙
๔. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
จํานวนนักศึกษาในแตละ จํานวนนักศึกษาทีส่ อบ รอยละนักศึกษาทีส่ อบ
ชั้นป
ผานตามแผนกําหนด
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา
การศึกษา
ชั้นปที่ ๑
๒๗
๒๕
๙๒.๓
ชั้นปที่ ๒
๔๑
๓๘
๙๒.๗
ชั้นปที่ ๓
๓๙
๓๒
๘๒.๐
ชั้นปที่ ๔
๓๗
๓๐
๘๑.๐
ชั้นปที่ ๕
ชั้นปที่ ๖
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒
.......๑๐๐............... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓
.......๑๐๐............... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔
........๘๐................ %
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
การใหกองทุนกูยืมนักศึกษาจากรัฐบาลอาจไมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา
เลาเรียน ซึ่งสงผลใหนักศึกษาบางคนตองหยุดพักการเรียนกะทันหัน
นักศึกษาบางคนอาจมีพื้นฐานความรูต่ํา ไมสามารถที่จะเรียนตอ ในสาขานี้ไ ด จึง มีการยายภาคใน
ระหวางที่กําลังศึกษา
ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓
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มคอ. ๗
๒
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ประมาณ ๘ เดือนหลังจากจบการศึกษา)
จํานวนแบบสอบถามที่สง ๒๓ ฉบับ
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ๒๒ ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๙๕.๖๕
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การได
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
งานทํา ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
ที่เรียน
จํานวน
๑๑
๔
๒
รอยละ
๕๐
๑๘.๒
๙
-

ยังไมไดงาน
ทํา
๕
๒๒.๗

๘. การวิเคราะหผลที่ได
แนวโนมของการไดงานทําของบัณฑิตในปนี้ลดลงจากปที่ผานๆ มา อาจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ทําใหหางานหรือหางานที่ตรงสาขาไดยากขึ้น นอกจากนี้บัณฑิตบางคนก็ตองการที่จะพัฒนาความรูตนเอง
โดยการเรียนตอ
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
ไมมี
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
ในชวง ๒ ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนในสาขาที่ใกลเคียงมากขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและของเอกชน ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาที่เคยเปดสอนระดับอนุปริญญาไดปรับปรุงหลักสูตร
เปนปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลกระทบตอปริมาณนักศึกษามาสมัครเรียนนอยลง

ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี : กันยายน ๒๕๕๓

768

มคอ. ๗
๓
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา (เฉพาะรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ)
ชื่อรายวิชา

ภาค/ป
การศึกษา A B+

หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
CHEG0225 Analytical
๑/๒๕๕๘
Chemistry
CHEG0230 Physical
๑/๒๕๕๘
Chemistry
CHEG0235 Organic
๒/๒๕๕๘
Chemistry
CHEG0290 Analytical
๑/๒๕๕๘
Chemistry Lab
CHEG0291 Physical
๑/๒๕๕๘
Chemistry Lab
CHEG0292 Organic
๒/๒๕๕๘
Chemistry Lab
CHEG0380 Engineering ๑/๒๕๕๘
Economy
MATS0310
๑/๒๕๕๘
Engineering Materials
MATS0310
๒/๒๕๕๘
Engineering Materials
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
CHEG0211 Chem. Eng. ๒/๒๕๕๘
Principles and
Calculation
CHEG0220 Chem. Eng. ๒/๒๕๕๘
Thermodynamics I
CHEG0310 Unit
๑/๒๕๕๘
Operations I
CHEG0311 Unit
๒/๒๕๕๘
Operations II
CHEG0320 Chem. Eng. ๒/๒๕๕๘
Kinetics and Reactor
Designs
CHEG0325 Chem. Eng. ๑/๒๕๕๘
Thermodynamics I
CHEG0330 Mathematic ๑/๒๕๕๘
Methods for Chem. Eng.
CHEG0335 Transport
๑/๒๕๕๘
Phenomena

B

C

+

การกระจายระดับคะแนน
C
D+
D
F

FE

I

S

จํานวน จํานวน
U นศ. ที่ นศ. ที่
ลง
สอบ
เรียน
ผาน

๔

๓

๓

๗

๘

๖

๗

๕

๒

๐

๐

๐

๔๓

๓๘

๒

๓

๓

๓

๘

๗

๘

๑๐

๐

๐ ๐

๐

๔๔

๓๔

๒

๑

๓

๙

๗

๑๐

๑๐

๓

๑

๐

๐

๐

๔๕

๔๒

๖

๗ ๑๔ ๑๐

๓

๐

๑

๑

๐

๐

๐

๐

๔๒

๔๑

๔

๙

๘

๑๑

๔

๑

๒

๑

๐

๐

๐

๐

๔๐

๓๙

๒

๔

๑๕ ๑๒
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CHEG0340 Chem. Eng.
Processes
CHEG0345 Industrial
Visit
CHEG0350 Safety in
Chem. Eng. Operations
CHEG0390 Unit
Operation Lab I
CHEG0405 Unit
Operation III
CHEG0411 Chem. Eng.
Equipment Design
CHEG0412 Computor
Application for Chem
Eng.
CHEG0415 Chem. Eng.
Plant Design
CHEG0430 Process
Dynamics and Control
CHEG0490 Engineering
Project I
CHEG0491 Engineering
Project II
CHEG0492 Unit
Operation Lab II
INDT0390 Industrial
Training
หมวดวิชาเฉพาะเลือก
CHEG0455 Fuel
Technology
CHEG0460Environmental
Chem. Eng.
CHEG0481 Catalyst
Reaction Engineering
Fundamentals
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มคอ. ๗
๕
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
บางรายวิชามีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 1.7 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
CHEG0230 Physical Chemistry for
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๘)
Chemical Engineers
การดําเนินการตรวจสอบ
ประชุมหารือกันในภาควิชาเพื่อหาแนวแกไข
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ตั้งไว
นักศึกษามีลงเรียนซ้ําเยอะ ซึ่งนักศึกษากลุมนี้จะเปนตัวดึงใหคะแนนเฉลี่ยของหองต่ําลง และ
นักศึกษาเองมีพื้นฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
เปด tutorial class เพื่อสอนความรูพื้นฐานควบคูไปกับวิชาที่สอนอยู รวมทั้งใหนักศึกษาฝกฝนการ
ทําโจทยแบบฝกหัดดวยตนเอง
๒.๒. รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
CHEG0220 Chemical Engineering
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๘)
Thermodynamics
การดําเนินการตรวจสอบ
ประชุมหารือกันในภาควิชาเพื่อหาแนวแกไข
เหตุผลที่ทําใหเกิดความผิดปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ตั้งไว
นักศึกษาเองมีพื้นฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ปูพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษาและใหคะแนนการเขาหองเรียนเพื่อเปนการกระตุนใหมีการเขหา
หองเรียน มีการจัดชั่วโมงติวเพิ่มเติม และจัดใหมีการทดสอบยอยตนคาบเรียน
๒.๓. รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
CHEG0350 Safety in Chemical Operation คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๙)
การดําเนินการตรวจสอบ
ประชุมหารือกันในภาควิชาเพื่อหาแนวแกไข
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ตั้งไว
นักศึกษาเองมีพื้นฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน นักศึกษาไมอานหนังสือและทบทวนบทเรียน
นักศึกษามีพื้นฐานภาษาอังกฤษไมดี
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ปูพื้นฐานความรูใหกับนักศึกษา และใหนักศึกษาทํารายงานในหัวขอที่มักทําคะแนนไดไมดี เนนงานที่
ตองสืบคนขอมูลที่ตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น
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มคอ. ๗
๖
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

มาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ
(ถามี)

CHEG0452 การวิเคราะหและการ เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว
จําลองกระบวนการ (Process
แตไมไดเปด เนื่องจากมี
Analysis and Simulation)

อาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงวิชา
เลือก ที่เปนที่นาสนใจ และเปนความ
นักศึกษาสนใจลงทะเบียนนอย ตองการของตลาด
จากการที่มีการเปดวิชาเลือก
ปริมาณมาก

๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รหัสและชื่อรายวิชา
CHHEG0345 Industrial Visit

สาระหรือหัวขอที่ขาด
การนํานักศึกษาที่ไปเยี่ยมชม
โรงงานไมเปนไปตามที่
วางแผนไว ไมเปนตาม
ประเภทของโรงงาน

สาเหตุที่ไมไดสอน
โรงงานบางโรงงานไมสะดวกที่จะเขา
ใหเยี่ยมชม

การแกไขที่ไดดําเนินการแลว
การแกไข โดยการติดตอโรงงานอื่นที่จัดอยูในกลุมประเภทโรงงานเดียวกันหรือหากจําเปนก็ใช
วิธีการเปลี่ยนประเภทของโรงงานเพื่อใหนักศึกษาไดไปเยี่ยมชมโรงงานไดครบจํานวนตามแผน
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอ
แนวทางการปองกันและแกไข
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค
ปญหาในอนาคต
ของหลักสูตร
ปญหาเรื่องการใชหองปฏิบัติการ อาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่จะ
เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการ
ที่ไมเพียงพอ กรณีที่นักศึกษา
สรางความชํานาญในการใช
ลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก
เครื่องมือใหกับนักศึกษา
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ป ญ หาเรื่ อ งการติ ด ต อ ประสาน นักศึกษาไดสถานที่ฝกงานที่ไม
งาน สถานที่ ป ระกอบการที่ มี ตรงกับสาขาที่เรียน
คุ ณ ภาพสํ า หรั บ ให นั ก ศึ ก ษา
ฝ ก งาน ซึ่ ง ยั ง ไม เ พี ย งพอต อ
ความตองการของนักศึกษา

- ประสานงานและสรางพันธมิตร
เพื่อความรวมมือในการสงนักศึกษา
ฝกงาน
- พยายามจัดตั้งสมาคมศิษยเกา
หรือสรางเครือขายระหวางศิษยเกา
และศิษยปจจุบันใหรูจักกันมากขึ้น
เพื่อใหรุนพี่ไดมีสวนชวยในการฝาก
รุนนองเขาฝกงาน

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ 20 กุมภาพันธ 2558
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ประเมิน
จะดําเนินการเพื่อเสริมจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายาม
จุดออน หองปฏิบัติการไมเพียงพอในกรณีที่ แกไขจุดออน
นักศึกษาลงในวิชานั้นมาก
จุดแข็ง
 อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
สอน และมีประสบการณจริง ทําให
นักศึกษาเรียนรูงานจริง
 ภาควิชามีกิจกรรมเสริมมาก ที่สงเสริม
การพัฒนาของนักศึกษาทั้งทางดาน
วิชาการ กีฬา ความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีกิจกรรม
สงเสริมความมีจิตอาสาของนักศึกษา
 อาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึง
มีความเปนกันเองกับนักศึกษา ทําให
นักศึกษากลาที่จะซักถามอาจารย
 มีระบบ e-learning ผานอินเทอรเน็ตทํา
ใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่
ตองการ
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการ ใหเกิดการกระจายของการใชงานในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
มาก
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มคอ. ๗
๘
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
การประเมินไดดําเนินการโดยฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไดออกแบบสอบถามไปยัง
ผูใชบัณฑิตตามขอมูลที่บัณฑิตไดใหไวในวันซอมรับปริญญาซึ่งเปนวันที่ทําการสํารวจภาวะการมีงานทํา
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ประเมิน
 เนนการเรียนที่ตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ใหอาจารย
จุดแข็ง บัณฑิตที่จบจากมหานคร มี
ผูสอนพยายามสอดแทรกเนื้อหาที่เปนภาษาอังกฤษ ใช
ความสามารถดี เปนคนสูงาน รับผิดชอบ
ตําราภาษาอังกฤษควบคูกับตําราภาษาไทย มอบหมาย
ตั้งใจทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดเปน
งานที่ตองมีการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต จัดเวทีให
อยางดี
นักศึกษาไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการ
จุดออน ความถนัดในเรื่องภาษาอังกฤษ และ
ผลิตผลงาน หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันระดับประเทศให
การสื่อสารระหวางผูรวมงาน
มากขึ้น
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
มีการจัดสอบ English exit-exam เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะจบรูความสามารถในภาษาอังกฤษของตนเอง
เพื่อที่จะไดเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
เนนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษ เชน ใชตําราภาษาอังกฤษ ใหโจทยหรือขอสอบที่เปนภาษาอังกฤษ
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ ที่มีการดําเนินงานตามขอ ๑ ถึง ๕ และเกินรอยละ ๘๐
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ & ๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

ผลการ
ดําเนินงาน
มี

คําอธิบายหรือ
หลกฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข ... รายงานการประชุม

มี

เอกสารมคอ. ๒ เอกสารหมายเลข ...

มี

เอกสารมคอ. ๓ และ มคอ.๔ เอกสาร
หมายเลข ...

มี

เอกสารมคอ. ๕ และ มคอ.๖ เอกสาร
หมายเลข ...
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มคอ. ๗
๙
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ ๔ (ถามี)
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปที่แลว

มี

เอกสารมคอ.๗ เอกสารหมายเลข ...

มี

เอกสารหมายเลข ... รายงานผลการทวน
สอบ...

มี

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนน ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

มี

เอกสารหมายเลข ... แผนการสอนประจํา
วิชา และเอกสารหมายเลข ...รายงานการ
ประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน ...
รายละเอียดการจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม
ระดับมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข … สรุปการเขารับการ
อบรมของอาจารยประจําป ...
เอกสารหมายเลข … รายชื่อเจาหนาที่ที่
เขาฝกอบรมการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน
เอกสารหมายเลข … สรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ผานระบบ
e-Evaluation ซึ่งไดเฉลี่ย ๔.๒๕ จาก ๕
อยูระหวางการสํารวจ เนื่องจากผูสําเร็จ
การศึกษาในป ๒๕๕๖ ตามหลักสูตรนี้
เปนบัณฑิตรุนที่ ๑ การสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตไมสามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณ
เอกสารหมายเลข... สถิติจากผลการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษา
ประจําป ๒๕๕๗
เอกสารหมายเลข... สถิติจากผลการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษา
ประจําป ๒๕๕๗

มี
มี

มี

N/A

(๑๓) บัณฑิตมีงานทําภายใน ๑ ป หลังจากสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐

รอยละ ๘๕

(๑๔) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํามีเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํา
กวาเกณฑที่ กพ. กําหนด

๑๐๐
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มคอ. ๗
๑๐
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(ตัวอยาง)

รหัสและชื่อรายวิชา
ทุกวิชาที่เปดสอนและรับผิดชอบ
โดยภาควิชา
CHEG0430 Process Dynamics
and Control

CHEG0310 Unit Operation I
CHEG0415 Engineering Plant
Design

การประเมิน การประเมินคุณภาพการสอน
จากนักศึกษา
วิธีอื่น (ระบุ)
มี ไมมี
สุมตรวจประเมินโดยผูบริหาร

สาขา
สุมตรวจประเมินคุณภาพการ

สอนโดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
คณะ
สุมตรวจประเมินคุณภาพการ

สอนโดยสํานักประกันคุณภาพ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

ในการนําเสนอรายงาน การ
ทํางานเปนกลุม โดยสอบถาม
จากสมาชิกในกลุมถึงความ
รับผิดชอบในงาน

แผนปฏิบัติ
ที่ไดดําเนินการ
แลว
มี
ไมมี






๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ทุกวิชาจะมีการประเมินการสอนโดยผูบริห ารสาขา ซึ่งพบวาทุกวิชาผลการประเมินอยูในเกณฑ
มาตรฐานดีถึงดีมาก ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนเรื่องความพรอมของโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีการเสื่อมของจอภาพ LCD ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษาในบางครั้ง
ในรายวิชาที่มีการสอนโดยอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยใหม จะมีการสุมตรวจประเมินการสอนโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการสอนของคณะ ซึ่งไมพบปญหาอะไร
ในบางรายวิชาจะมีการสุมตรวจประเมินการสอนโดยสํานักประกันคุณภาพฯ ซึ่งไมพบปญหาอะไร
เชนกัน
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มคอ. ๗
๑๑
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจาก
การค น คว า ในหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า ทั้ ง รายบุ ค คลและรายกลุ ม รวมถึ ง การให ค ะแนน
ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และ
สามารถฝกฝนใหนักศึกษากลาที่จะแสดงออก แตอยางไรก็ตามยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไม
ครอบคลุมเนื้อหา อาจขยายเวลา หรือจัดใหมีชั่วโมงนําเสนองานเพิ่มเติม
การเขมงวดเรื่องการเช็คชื่อนักศึกษาหรือการมีสอบยอยตอนตนคาบเรียนในทุกวิชา มีสวนชวยให
นักศึกษาเขาเรียนมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ
ผูส อนส ว นใหญ มี ป ญ หาในการประเมิ น
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล
และให เ พิ่ ม กรณี ศึ ก ษา ในสภาวะการณ จ ริ ง
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาและ
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย
๒.๒ ความรู
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพียง
การสอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการ
ทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝกทํางานเปน
กลุมที่มอบหมาย
๒.๓ ทักษะทางปญญา
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวของวิชา
เรียน และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
เพื่อใหรายวิชาที่ตองมีการนําเสนอรายงานบอยครั้ง ไว
ในคาบสุดทาย ที่ไมมีวิชาเรียนตอ เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนในการนําเสนอ

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ไดมีประสบการณใน
การไดรับผลกระทบจากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมา
ใหความรู
ยกตัวอยางสถานการณจริง ผลเสียจากการไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรูนอกเหนือจาก
การสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา

เตรียมแผนฝกใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเองมากขึ้น
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มคอ. ๗
๑๒
๒.๔ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมใน มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการสลับ
การนําเสนองาน เพื่อความเทาเทียมในความ ตําแหนงหนาที่ในกลุม และรายงานผลการประชุม
รับผิดชอบในงาน
ทํางานกลุม อยางสม่ําเสมอ
ควรใหนักศึกษามีการประเมินกันเองในการมีสวนรวม
ในการทํางานของแตละคน
๒.๕ ทักษะทางการวิเคราะห การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาก หาโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไวสําหรับ
ขึ้น และใชการสงงานผาน E-Mail
การสอนครั้งตอไป
ใชระบบ e-learning อยางจริงจัง
๒.๖. ทักษะพิสัย/ผลการเรียนรูอื่นๆ (ถามี
ใหระบุ.....)
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนใหม ............๑................... คน
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ...........๑.................. คน
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ฝายสํานักบุคคลากรรวมกับสํานักฝกอบรมของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดฝกอบรมในโครงการ
ปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาคณาจารยขั้นตนใหกับอาจารยใหม ทุก ๓ เดือน โดยจัดใหมีการสัมมนา
เรียนรูหลักการสอน จิตวิทยาและวิธีการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนใหตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม
โดยมีกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยที่อาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรม มิฉะนั้นจะไมไดรับการ
อนุญาตใหสอนวิชาบรรยาย
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม และไดรับประโยชน
จากการเขารวมฝกอบรม
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
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มคอ. ๗
๑๓
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม (ตัวอยาง)
การฝกอบรม "การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ" ใหกับผูบริหารและคณาจารยที่
สนใจ
การฝกอบรม “E-learning สําหรับคณาจารย”
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเขียนตําราวิชาการ และ
การขอตําแหนงทางวิชาการ”
การฝกอบรม “การทําหนังสือติดตอหนวยงานและรายงานการประชุม”
การฝกอบรม “โครงการทดสอบระดับความสามารถในการใชโปรแกรม
MsWord และ MsExcel”
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงและอัคคีภัย”

จํานวนผูเขารวม
อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน









๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
โดยสรุป อาจารยและเจาหนาที่มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมและไดรับประโยชนจาก
การเขารวมฝกอบรมเปนอยางดี
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก
ผูประเมิน
 ปจจุบันอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตนจนถึง
ขั้น ปลายของไทยกํ าลัง พัฒ นาจากเดิม ซึ่ ง
กําลัง ตองการบุคลากรทางด านวิศวกรเคมี
จํานวนมาก ดัง นั้น ในการปรับปรุงหลักสูต ร
ควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มให นั ก ศึ ก ษา
ก อ นที่ จ บออกไปทํ า งาน โดยจะเน น การ
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับกลาง
 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ
เชนการทํางานเปนทีม การเปนผูนํา ใหแกทั้ง
นักศึกษาอยางตอเนื่อง
 ควรมีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเรื่อง
Health & Safety Environment

ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบั การเสนอแนะ
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะเห็นดวยใน
ขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และวางแผน
ปรับหลักสูตร
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มคอ. ๗
๑๔
 ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ
พื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน pump
boiler
 การคนควาขอมูลวิจัย การใชสิทธิบัตร
(patent) การหาขอมูลตางๆ จากหองสมุดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงาน
ราชการ และอินเตอรเน็ต
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหบายวันจันทรเปนวันทํากิจกรรมของนักศึกษา
พยายามหลี ก เลี่ ย งการจั ด ตารางสอนในวั น จั น ทร บ า ย อาจมี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร หรื อ ศิ ษ ย เ ก า ที่ มี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
สอดแทรกความรูเพิ่มเติมในรายวิชาตางๆ มากขึ้น เชน ในเรื่อง Health & Safety Environment
ลงในรายวิชา CHEG0350 Safety in Chemical Operations และวิชา CHEG0460 Environmental
Chemical Engineering
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา (ตัวอยาง)
แผนการดําเนินการ
๑.๑ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพือ่
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
๑.๒. โครงการอบรมความรูนักศึกษาโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
๑.๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม การจัดการแขงขันตอบ
ปญหาวิชาการ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
-

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ
ภายใน ธันวาคม
๒๕๕๖

ผูรับผิดชอบ
ประธาน
หลักสูตร

ความสําเร็จของ
แผน
แลวเสร็จ

ทุกภาคการศึกษา ดร. สิทธิพงษ แลวเสร็จ
เพ็งพานิช

มกราคม ๒๕๕๘

อ. บวรพงศ
พรชุติ
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มคอ. ๗
๑๕
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
 ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก ๓ ชั่วโมง ตอเนื่อง ใหเปน ๑.๓๐ ชั่วโมง ๒ ครั้ง ใน
๑ สัปดาห
 เปดวิชาเลือกของภาควิชา ที่จะมีการเรียนทั้งในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ชั้นปที่ ๓ และ ๔
ซึ่งแตเดิมจะเปดเฉพาะภาคการศึกษาที่ ๒ เทานั้น
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
 เพิ่มเติมความรูเรื่อง Health & Safety Environment ซึ่งมีการเรียนการสอนอยูแลวใน
รายวิชา CHEG0350 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมี และวิชา CHEG0460 วิศวกรรม
เคมีสิ่งแวดลอม
 การเรียนรูอุปกรณพื้นฐานตางๆ ในโรงงาน เชน pump, cooling water, demineralization,
power generation, electrical substation, single line diagram, steam generation, fuel
supply, plant and instrument air, storage tank, waste water treatment, control room,
panel control, chiller, boiler การอานแบบและไฟสามเฟส เปนตน ซึ่งมีการสอดแทรก
เนื้อหาในรายวิชาตางๆ อยูแลว เชน วิชา CHEG0310 การปฏิบัติการหนวย I CHEG0340
กระบวนการวิศวกรรมเคมี และ CHEG0460 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม เปนตน
 เพิ่มชั่วโมง Tutorial class การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม
 การสอดแทรกจิตวิทยาในการดํารงชีวิต เนื่องจากวิศวกรตองทํางานรวมกับผูอื่นและทํางาน
เปนทีม โดยการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 เพิ่มเติม ความรูเรื่องอื่น ๆ เชน การแกปญ หาเฉพาะหนา จรรยาบรรณวิศวกร กฎหมาย
วิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการควบคุมเอกสาร เปนตน
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
 อาจารยทุกคนตองเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางนอยปละ 2 ครั้ง
 อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน
 อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
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มคอ. ๗
๑๖
๓. แผนปฎิบัติการใหมสําหรับป ๒๕๕๙
แผนปฏิบัติการ
แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพื่อการเรียนการ
สอนในวิชา CHEG0412 CHEG0411 และ
CHEH0415
แผนการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญ
วิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม
แผนการขยายหองปฏิบัติการ และเพิ่มจํานวน
อุปกรณ เครื่องมือวิเคราะห พรอมทั้งบํารุงรักษา
ซอมแซมใหใชงานไดอยางสม่ําเสมอ
แผนการพัฒนาเว็ปไซตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู/
ขอมูล (knowledge management)

วันที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน
๑๕ พค ๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
ดร. สิทธิพงษ เพ็งพานิช

๑๕ พค ๒๕๕๙

ดร. สิทธิพงษ เพ็งพานิช

๓๐ ตค. ๒๕๕๙

อาจารยวิชชุลดา ชัยพร

๓๐ พย. ๒๕๕๙

อาจารยบวรพงศ พรชุติ
อาจารยชิดชนน สารรักษ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วันที่รายงาน: ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(๑) ดร. นริศรา อินทรจันทร ลายเซ็น: _____________________
(๒) รศ.ดร สมชัย อัครทิวา
ลายเซ็น: _____________________
(๓) อาจารยชิดชนน สารรักษ ลายเซ็น: _____________________
(๔) อาจารยบวรพงศ พรชุติ ลายเซ็น: _____________________
(๕) อาจารยวิชชุลดา ชัยพร ลายเซ็น: _____________________
ประธานหลักสูตร: ดร. นริศรา อินทรจันทร
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน: : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบโดย ดร. นริศรา อินทรจันทร (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที่: ___/___/______

เห็นชอบโดย รองศาสตราจารย ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ : ___/___/______

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓”
๒. ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑. ชื่อสาขาวิชา
สาขาวิชา

การบัญชี

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บช.บ.
บธ.บ. (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy/ Accounting
Bachelor of Business Administration (Accountancy/ Accounting)
B. Acc.
B.B.A. (Accountancy/ Accounting)

๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความเปนสากล เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอื่น
ที่สัมพันธกัน โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งดานความรู ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณคาแหงวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ
ขอบเขตองคความรู แบงออกเปน ๓ ดาน ๑) ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอื่น
ที่เกี่ยวของ ๒) ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ ๓) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการตางๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๔.๒ มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๓ มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ
๔.๔ มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ
อยางตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม
๔.๕ มี ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย สามารถสื่ อ สารและใช เ ทคโนโลยี ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
สถาบั น อาจเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชาการบัญชีที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูต ร
การจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู เพื่อใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอย ๕
ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ
๕.๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
๕.๑.๓ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๕.๑.๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๕.๒.๓ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๕.๒.๔ สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการ การวิ จั ย และวิ ช าชี พ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒
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๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
๕.๓.๒ สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ
อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
๕.๓.๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๒ มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ที่ ดี สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๕.๔.๓ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
๕.๔.๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๕.๕.๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๕.๕.๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ควรดํ า เนิ น การให มี ห ลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน โดยคํ า นึ ง ถึ ง
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และหนวยงานกํากับดูแล
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามกฎหมาย และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ
๓
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๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี โดยมี สั ด ส ว นจํ า นวนหน ว ยกิ ต ในแต ล ะหมวดวิ ช า และหน ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังนี้
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต แบงเปน ๓ หมวดวิชา
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
โดยใหมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
ก. สถาบันสามารถปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคหลักสูตร รวมทั้งการกําหนดใหมีกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาชีพเลือก รายวิชา
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเปนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา เพื่อความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน
ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒ จัดเปนกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน
หรือกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได โดยรายวิชาที่กําหนดในแตละกลุมมุงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดานการบัญชี การเงิน และดานอื่นที่เกี่ยวของ ความรูดานองคกรและธุรกิจ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีได ดังนี้
๑) กลุ มวิ ช าแกนหรื อ วิชาพื้ น ฐานวิชาชี พ หมายถึ ง วิช าที่จํา เปนต องเรี ย นเพื่ อเป น
พื้นความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ
๒) กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองคความรู
ขั้นต่ําของสาขาวิชาการบัญชี และตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อให
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) หลักสูตรที่ใหปริญญาบัญชีบัณฑิต จะตองจัดโครงสรางหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เนื้อหารายวิช าเป นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการรั บรองหลักสูตรเป นปริ ญญาตรี
ทางการบัญชี
๒) หลักสูตรที่ใหปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จะตองจัดโครงสรางหลักสูตร
ใหมีเนื้อหาสาระดานความรูองคกรและธุรกิจในกลุมวิชาแกนหรือกลุมพื้นฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุมเฉพาะดาน
หรือวิชาชีพตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เนื้อหารายวิช าเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อการรับรองหลักสู ตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี
๔
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ง. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตองมี
เนื้อหาสาระตามขอ ๘.๑ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES)
แบงเปน ๓ ดาน ดังนี้
๘.๑ ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๘.๑.๑ การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน
๘.๑.๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ และการควบคุม
๘.๑.๓ การภาษีอากร
๘.๑.๔ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพงและพาณิชย
๘.๑.๕ การตรวจสอบและบริการใหความเชื่อมั่น
๘.๑.๖ การเงินและการจัดการทางการเงิน
๘.๑.๗ คุณคาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ ตอไปนี้
๑) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ความสําคัญและการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
๒) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายทางการบัญชี การบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ และกิจการที่ไมหวังผลกําไร
๓) แนวคิ ดการบั ญชีบ ริหาร การวางแผนและการงบประมาณ การบริ ห ารตน ทุน
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การใชขอมูลทางการบัญชี
เพื่อการตัดสินใจ
๔) แนวคิด วิธีการ และกระบวนการควบคุมเพื่อใหไดขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน
๕) กฎหมายภาษีอากร ผลกระทบของกฎหมายและการตีความที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร
๖) กฎหมายธุ ร กิ จ และสภาพแวดล อ มทางกฎหมาย กฎหมายวา ดว ยบริษั ท จํา กัด
หลั ก ทรั พ ย กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ขอแตกตางทางกฎหมายของตางประเทศที่นักบัญชีควรรู
๗) การตรวจสอบภายในกิจการ การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการทุจริต
แนวทาง วิธีการ มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูใหบริการการตรวจสอบและบริการใหความเชื่อมั่น
๕
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๘) ขอบเขต กฎหมาย ขอบังคับ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี
การวางแผน การสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
๙) ความรูเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศและตางประเทศ และการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
๑๐) คุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ขอกําหนด กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี และความรับผิดชอบตอสังคมของนักบัญชี
๘.๒ ความรูดานองคกรและธุรกิจ
๘.๒.๑ เศรษฐศาสตร
๘.๒.๒ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
๘.๒.๓ ธรรมาภิบาล
๘.๒.๔ จริยธรรมทางธุรกิจ
๘.๒.๕ ตลาดการเงิน
๘.๒.๖ วิธีการเชิงปริมาณ
๘.๒.๗ พฤติกรรมองคการ
๘.๒.๘ การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
๘.๒.๙ การตลาด
๘.๒.๑๐ ธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ ตอไปนี้
๑) เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค
๒) ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและตลาดการเงิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
๓) การใชวิธีการเชิงปริมาณ สถิติ และการวิจยั
๔) หลักการบริหารจัดการที่ดี ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณทางธุรกิจ
๕) องคการและสภาพแวดลอม กฎหมาย การเมือง สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ
วัฒนธรรมองคการ แรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอองคการ การพัฒนาสูความยั่งยืน
พลวัตของกลุมและความสัมพันธระหวางบุคคล การจัดการการเปลี่ยนแปลง
๖) การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารโครงการ การตลาด
๗) การสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ
และการจัดการทั่วไป
๘) การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน
๘.๓ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ ตอไปนี้
๘.๓.๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๓.๒ ความรูเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖
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๘.๓.๓ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๓.๔ ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๓.๕ ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน
และผูออกแบบระบบสารสนเทศ อยางใดอยางหนึ่งหรือบูรณาการ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเปนตอง
กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชา
ใหแกผูเรียน เพื่อใหบัณฑิตทางการบัญชีมีความรูตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง รวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีพในสังคม
กลยุทธการสอนแบงเปน ๒ ระดั บ คื อ กลยุท ธ การสอนระดับหลักสู ต ร และกลยุ ท ธการสอนระดับ
รายวิชา
๙.๑.๑ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พื้นฐาน และวิชาบังคับกอนของรายวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิต
ทางการบัญชี มีมาตรฐาน ผลการเรี ยนรูของหลักสูตรครบถว นทั้ง ๕ ดานและไมต่ํากวามาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๙.๑.๒ กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ได จั ด ลํ า ดั บ ตามกลยุ ท ธ ก ารสอนระดั บ หลั ก สู ต รไว แ ล ว เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู
สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน ทั้งในสถานะของผูรับและผูนําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ใหคิดวิเคราะหเพื่อการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู
และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได
หลายรู ป แบบ เช น การบรรยาย การฝ ก ปฏิ บั ติ การมอบหมายงาน การอภิ ป ราย การเรี ย นจาก
กรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง เปนตน
ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๙.๑.๒.๑ การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอมๆ กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิ บั ติ ง านได จ ริ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนมี ห ลากหลาย เช น การบรรยาย การฝ ก ปฏิ บั ติ ใ น
๗
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หองปฏิบัติการ การฝกประสบการณทางวิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน
และสหกิจศึกษา เปนตน
๙.๑.๒.๒ การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจํา
เนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
๙.๑.๒.๓ การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) มุงเนนวิธีการ
ใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การคนพบ
การเรี ย นแบบแก ป ญ หา การเรี ย นรู เ ชิ ง ประสบการณ ซึ่ ง ใช ใ นการเรี ย นเป น รายบุ ค คลหรื อ เป น
กระบวนการกลุม
๙.๑.๒.๔ การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห การสรางผลงานและพัฒนาใหเกิดความคิดใหม
การสรางผลผลิต และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย
๑) การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจัก การคิด การวิเคราะห และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหผูเรียน
เขี ย นรายงานที่ ส ะท อ นความคิ ด ของตนเอง ภายหลั ง ที่ ไ ด มี ก ารทดสอบความคิ ด กั บ เพื่ อ น หรื อ
กับอาจารยจนความคิดตกผลึก และถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน หรืองานสรางสรรคอื่น
๒) การสอนแบบเน น การสร า งผลงานและพั ฒ นาเพื่ อ ให เ กิ ด ความคิ ด ใหม
(Creativity-Based Instruction) เปนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน
และพัฒนางานเพื่อใหเกิดความคิดใหม โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม
๓) การสอนแบบเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตางๆ
๔) ก า ร ส อ น แ บ บ เ น น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
(Responsibility-Based Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
แนวทางแกไข
๙.๑.๒.๕ การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปน
การสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิ ด ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บทเรี ย น ผู ส อนสามารถจั ด ให มี ก าร
อภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น เช น การอภิ ป รายแบบฟอรั่ ม แบบสั ม มนา แบบซิ ม โพเซี่ ย ม แบบกลุ ม ย อ ย
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน
๙.๑.๒.๖ การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนไดฝกทําหรือ
๘
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ซักถามไปพรอมๆ กัน ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอน
รายวิชาที่ตองการใหผูเรียนรูวิธีการและปญหาในทางปฏิบัติ
๙.๑.๒.๗ การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาจากการเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพื่อใหผูเรียนได
ฝกการแกไขปญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการ
ทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ เปนตน
สถาบันอาจกําหนดกลยุทธที่ใชในการสอนเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต เพื่อความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตอง
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน เทคนิคหรือ
วิธีการวัดผลสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซึ่งประกอบดวย การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค การสอบยอย เปนตน การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพื่อน
รวมชั้นเรียน การนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การวัดผล
การเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพื่อใหการประเมินผลการ
เรียนรูไดถูกตอง เที่ยงตรง และเปนไปตามที่คาดหวัง
เกณฑ ก ารวั ด และประเมิ น ผลต อ งเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม ในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชา รวมทั้งการพัฒนาการของผูเรียน
ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล
๙.๒.๑ ด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ใช ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรม การประเมิ น ตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน การสอบขอเขียน การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย
๙.๒.๒ ด า นความรู ใช ก ารสอบข อ เขี ย น การสอบปากเปล า การสอบปฏิ บั ติ
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา
๙.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ
การเขี ย นรายงานและนํ า เสนอด ว ยวาจา การสั ง เกตการณ จ ากการให ผู เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น
การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน
๙.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ ผิ ดชอบ ใชการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน การประเมินผล
ผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา
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๙.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น ใชการประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึก ษาทุก คน มี ผ ลการเรี ย นรูค รบถ ว นทั้ง ๕ ด า น ตามที่กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรใหนิสิต/นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูต ร ควรมี ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
สถาบันเพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต/นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผล
วิจัย ที่ ไ ด มาปรั บปรุ งกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูต ร แบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร และหนวยงาน
สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การดําเนินการ
ทวนสอบอาจทําไดดวยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อพิสูจนวา
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค สถาบันตองดําเนินการใหไดความมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกัน ทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบและงานมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดย คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐานบางส ว นอาจดํ า เนิ น การโดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ มี
ความรวมมือทางการศึกษา ทั้งนี้สถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศ
๑๐
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ของสถาบั น โดยผ า นการคั ด เลื อ กตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
สถาบันสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูที่มีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และขอแนะนําเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และของสถาบั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นป จ จุ บั น นอกจากนี้ ก ารเที ย บโอน
ผลการเรียนรูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพบัญชี
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ใหมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวนเปนไป
ตามเกณฑ ดังนี้
๑๒.๑ อาจารยประจํา ตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบัน
๒. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
๔. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช
ในปจจุบัน
๕. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
๑๒.๒ อาจารย พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริ ญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาการบัญชี หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ หรือมีประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี
๑๒.๓ สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอื่นทั้งในดาน
ความรู ความสามารถ และทักษะเฉพาะดาน ที่เหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปนของ
การจัดการศึกษา

๑๑
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๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
๑๓.๑ มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูในสภาพ
พรอมใช ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๒ มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ หองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพื่อใชใน
การฝ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตร
๑๓.๓ มีหองสมุด ฐานขอมูล แหลงรวบรวมความรูอื่น พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบคนความรู ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง ตรงกับ
ความตองการในการใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา
๑๓.๔ มีสถานที่ อุปกรณ สื่อการสอน ที่เอื้อตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน
๑๓.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
การเตรี ย มความพร อ มสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร
๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
สถาบันควรจัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย ใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ดังนี้
๑๔.๑ จั ดให มีการปฐมนิเทศอาจารยใ หม เพื่อใหรั บทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิ ธ าน
ของสถาบัน หลักสู ตรและวัต ถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบี ยบปฏิบัติ แนวทางการพั ฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
๑๔.๒ จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธและวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนและการสอน การวิจัยองคความรู และการวิจัยสถาบัน
๑๔.๓ จัดให มีร ะบบการพัฒ นาอาจารยอยา งตอเนื่ อง โดยมี แ ผนงานการพั ฒ นาอาจารย
ที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
๑๒
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๑๔.๔ จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ
การวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๑๔.๕ จัดใหมีการจัดการความรูเพื่อใหเปนแหลงความรู เผยแพรความรู และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลัก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน และหรือตัวบงชี้ตอไปนี้
๑๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๕.๓ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา
๑๕.๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๑๕.๘ อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๙ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน
๑๓
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โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ตองมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีตอเนื่อง
๒ ปการศึกษา ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้อยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ทั้งหมด
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิช า
การบัญชี ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย
๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบั ญ ชี โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒ รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่ง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่ นๆ เพื่อใหเป นไปตามปรัช ญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชาตางๆ อยางชัดเจน
๑๖.๕ สถาบันตองเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตอสภาสถาบันเพื่อขออนุมัติเปด
ดําเนินการสอน โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ใหชัดเจน
๑๔
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๑๖.๖ สถาบันตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชาการบัญชี
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
(ถามี) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอี ย ด อยา งน อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั กสู ต ร) เชน เดี ยวกั บ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนาํ ผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register: TQR)
เพื่ อประโยชน ต อการกํ ากั บดู แลคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ การศึ ก ษาต อ หรื อ ทํ า งานในต า งประเทศ และเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
ผูป ระกอบการ สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการบั ญ ชี ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ
การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ สถาบันไดเ ปด สอนไปแลวอยางนอ ย
ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๕
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๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายใน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดที่ ไ ม ไ ด รั บ การเผยแพร
ใหสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจาก
ผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณี ห ลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดได รั บ การเผยแพร แ ล ว
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะต อ งกํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารรั ก ษาคุ ณ ภาพให มี ม าตรฐานอยู เ สมอ โดยผล
การประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาถอนการเผยแพร
หลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๑๖
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ตัวอยาง มคอ. ๒
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบณ
ั ฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนัน้ ๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาํ หนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัตใิ นหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม
ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตอง
เรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให
มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามทีก่ ําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่ หมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับบัณฑิตเขาทํางาน
ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวด ๑
หมวด ๒
หมวด ๓
หมวด ๔
หมวด ๕
หมวด ๖
หมวด ๗
หมวด ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

๑
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ตัวอยาง รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๖๐๑
ภาษาไทย
: บัญชีบณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
๓. วิชาเอก

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

:-

๔. จํานวนหนวยกิต : ๑๓๕ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
๕.๒ ภาษาที่ใช
๕.๓ การรับเขาศึกษา

: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป
: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
: รับนักศึกษาไทย หรือตางประเทศทีส่ ามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
: เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา : ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
๒
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒ เริ่มใชในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
๖.๓ สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น (ระบุชื่อ) พิจารณาและ
เห็นชอบใหนาํ เสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปการศึกษา ๒๕๕๖ หลังเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง ๒ ป
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของ
การประกอบวิ ช าชี พ อิ ส ระ และการทํ า งานในองค ก รหรื อ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ดังตอไปนี้
(๑) ดานการทําบัญชี
(๒) ดานการสอบบัญชี
(๓) ดานการบัญชีบริหาร
(๔) ดานการภาษีอากร
(๕) ดานการวางระบบบัญชี
(๖) ดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
(๗) ดานการตรวจสอบภายใน
(๘) ดานการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
(๙) ดานอื่นที่เกี่ยวของ

๓
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๙. ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

๒

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
D.B.A (Accounting) The University of Florida
๒๕๕๐
บช.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๔๕
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒๕๔๐
บช.ด.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๒
บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๔๘
บช.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๔๐
บธ.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๒๕๔๘
บช.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๔๓
เชียงใหม
คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย กรุงเทพมหานคร
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําใหมีการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
สงผลตอรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปดเสรีทางการเงินทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย สงผลใหเกิดความจําเปนทีต่ องมีแนวปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชีพ
บัญชีใหมีความรู ความสามารถ ในระดับสากล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได
อยางเหมาะสม
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สั ง คมโลกในกระแสโลกาภิ วั ต น มี ผ ลต อ วั ฒ นธรรมและมาตรฐานการทํ า งานใน
องคการ ทํา ให เ กิ ดลั กษณะสังคมแหงความรู บุคลากรจึงตองมี ความสามารถในการเรียนรูแ ละ
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ปรับตัวสูง ดังนั้นการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ
กิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร ควรตองตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและการแขงขันในระดับสากล เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูทาง
วิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีไดอยางเหมาะสม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการเงิน รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การสรางบุคลากรทางการบัญชีของ
ประเทศที่มีความรูและความสามารถ สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมหาวิทยาลัย เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตร
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จึ ง มุ ง พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู ทั ก ษะทางป ญ ญา ทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ ด า นบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น ไดแก วิชาการบัญชีทวั่ ไป วิชาการ
บัญชีสําหรับผูไ มใชนักบัญชี วิชาการบัญชีการเงิน วิชาการบัญชีเพือ่ การจัดการ
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
รายวิชาตางๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังตอไปนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
๒) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไดแก เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค การเงินธุรกิจ หลักการจัดการ การภาษีอากร ๑ ธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฏหมาย การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ การ
จัดการการผลิต หลักการตลาด แคลคูลัส ๑ และหลักสถิติ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาทีเ่ ปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่น
๕
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย ประธาน/หัวหนาหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดําเนินงานดานวิชาการให
เปนไปตามแผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอื่นที่ใหบริการสอน และ คณะ
หรือภาควิชาอื่นที่รับบริการสอนจากภาควิชาบัญชีในสวนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การ
วัดและประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และ
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญ
มุ งสร างบั ณฑิ ตทางการบั ญชี ที่ มี ความรู ความสามารถ คุ ณธรรมและจริ ยธรรม เพื่ อ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคม อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล
และตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
๒) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๓) เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความพรอมทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (๔ ป)
๒.๑ แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีช้วี ัด
๑) ปรับปรุงหลักสูตรใหมมี าตรฐานไม ๑.๑) ประเมินการประกันคุณภาพ ๑.๑.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง รายงานผลการ
ต่ํากวา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ หลักสูตรทุกป อยางตอเนื่อง
ประเมินหลักสูตร/ หลักสูตร
สกอ. และ สภาวิชาชีพบัญชี
ไดรับการประเมินมาตรฐาน ใน
ระดับดีขึ้นไป
๑.๒) ปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ ๕ ๑.๒.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/หลักสูตรไดรับการ
ป
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ

๖
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๒.๑ แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๑) สรางความรวมมือทาง
๒) เสริมสรางความรู และทักษะ
วิชาการกับองคกรวิชาชีพบัญชี
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต
อยางตอเนื่อง
หรือผูใ ชบัณฑิต ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา และบัณฑิต

๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีช้วี ัด
๒.๑.๑) บันทึกความรวมมือ
ทางวิชาการ /กิจกรรม/โครงการ
ที่มีองคกรวิชาชีพ หรือผูใช
บัณฑิตใหการสนับสนุน/
สามารถทําความรวมมือ และมี
การดําเนินกิจกรรมตามบันทึก
ความรวมมือ

๓. พัฒนาอาจารย ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ

๓.๑.๑) ปริมาณงานดานการ
ใหบริการวิชาชีพ การเขา
อบรม สัมมนา การศึกษาตอ/
อาจารยไดรับการพัฒนาไมนอย
นอยกวา รอยละ ๕๐

๓.๑) สงเสริม สนับสนุนอาจารยให
มีประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อนํามาใชปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค ๑ ปการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาค
การศึกษาที่ ๒
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน :
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
๗

ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
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๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :
๑) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา
๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
๓) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ใหการรับรอง
๔) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและดานภาษาอังกฤษ กอนเขา
ศึกษา จะมีปญหาในการเรียนวิชา แคลคูลัส หลักสถิต และภาษาอังกฤษ และอาจสงผลตอการ
เรี ย นวิ ช าหลั ก การบั ญ ชี ขั้ น ต น นอกจากนี้ อาจมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว และการเรี ย นรู ใ น
มหาวิทยาลัย
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๑) จัดทําแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกใหกับนักศึกษาเขาศึกษาโดยการเทียบ
โอนรายวิชา จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ตองเรียนเพิ่ม
๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและภาษาอังกฤษ ตองเขา
โครงการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ ๑
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
รับภาคปกติ ปละ ๑๐๐ คน
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษาเมื่อ
สิ้นปการศึกษา

๒๕๕๔
๑๐๐

๑๐๐

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐

๙๕
๘

๒๕๕๘
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๐๐

๙๕
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๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ รายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย : บาท)
รายการ

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๕๕๔
๑. คาบํารุงการศึกษา
๒. คาเลาเรียน(หนวยกิต)
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

๑,๙๕๐,๐๐๐
๖,๒๖๔,๐๐๐

๓,๙๐๐,๐๐๐
๑๒,๒๘๐,๐๐๐

ไมมี

๕,๘๕๐,๐๐๐
๑๘,๗๙๒,๐๐๐

ไมมี

๘,๒๑๔,๐๐๐

๗,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐
๒๕,๐๕๖,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐

ไมมี

๑๖,๔๒๘,๐๐๐

๒๔,๖๔๒,๐๐๐

๒๕๕๘

ไมมี

ไมมี

๓๒,๘๕๖,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐

๒.๖.๒ รายละเอียดการประมาณการคาใชจา ยในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:
บาท)
รายการ
๒๕๕๔
๑. คาใชจายดานการผลิตบัณฑิต
๒. คาใชจายดานการวิจัย
๓. คาใชจายดานบริการวิชาการ
๔. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลปฯ
๕. คาเงินอุดหนุน
๖. คาใชจาย อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

๒,๖๔๒,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ไมมี
๕๐๐,๐๐๐
๔,๖๔๒,๘๐๐
๔๖,๔๒๘

ปงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๕,๒๘๕,๖๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
ไมมี
๑,๐๐๐,๐๐๐
๙,๒๘๕,๖๐๐
๔๖,๔๒๘

๗,๙๒๘,๔๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
ไมมี
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๓,๙๒๘,๔๐๐
๔๖,๔๒๘

๒๕๕๘

๑๐,๕๗๑,๒๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
ไมมี
ไมมี
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๕๗๑,๒๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐
๔๖,๔๒๘
๔๖,๔๒๘

หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๘๕,๗๑๒ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนการเสริมนอก
เวลาเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
คํ า สั่ ง และประกาศ ที่ เ กี่ ย วข อ งของมหาวิ ท ยาลั ย การบั ญ ชี ไ ทย ทั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ประกาศ
๙
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หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบงวิธีการ
เทียบโอน ๒ แบบ ดังนี้
๒.๘.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรู หมายถึง การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ใหการรับรอง ใหกับผูที่มี
คุณสมบัติเขาศึกษาทีข่ อเทียบโอนหนวยกิต โดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
๒.๘.๒ การเทียบโอนจากประสบการณ
การเทียบโอนจากประสบการณ หมายถึง การเทียบโอน ความรู ทักษะ ประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบ
เทารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย ทั้งนี้หลักเกณฑการเทียบโอน
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๕ หนวยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔) กลุมวิชาภาษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)
๒) กลุมวิชาชีพ
๓) กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
๑๐

๑๓๒
๓๓
๖
๖
๓
๑๘
๙๓
๓๙
๓๙
๑๕
๖

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) ความหมายของเลขประจําวิชา
รหัสประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบดวยเลข ๖ หลัก รหัสวิชาสามตัว
แรก หมายถึง คณะวิชาและภาควิชา รหัสวิชาสามตัวทาย ตัวแรกหมายถึงชั้นป ตัวกลางหมายถึง
กลุมรายวิชา และเลขตัวทายหมายถึงลําดับวิชาในแตละกลุม โดยตัวกลางมีความหมายดังนี้
๐
หมายถึง
กลุมวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะ
๑
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐาน
๒
หมายถึง
กลุมวิชาการบัญชีตนทุน
๓
หมายถึง
กลุมวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน
๔
หมายถึง
กลุมวิชาการบัญชีบริหาร
๕
หมายถึง
กลุมวิชาสารสนเทศ
๖
หมายถึง
กลุมวิชาเฉพาะกิจ
๗
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาภายในคณะ
บริหารธุรกิจ
๘ และ ๙ หมายถึง
กลุมวิชาเฉพาะทาง สหกิจศึกษา สัมมนา และปญหาพิเศษ
๒) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้

xxxxxx
xxxxxx
xxx๑๑๑
xxxxxx
xxxxxx

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔) กลุมวิชาภาษา

๓๓
๖
๖
๓
๑๘

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๙๓
๓๙

หนวยกิต
หนวยกิต

เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค
หลักการบัญชีขั้นตน
การเงินธุรกิจ
หลักการจัดการ

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๑
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xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย
การภาษีอากร ๑
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการการผลิต
หลักการตลาด
แคลคูลัส ๑
หลักสถิติ

xxx๑๑๒
xxx๒๑๑
xxx๒๒๑
xxx๓๒๑
xxx๓๑๑
xxx๓๑๒
xxx๓๓๑
xxx๓๕๑
xxx๓๕๒
xxx๓๖๑
xxx๔๓๒
xxx๔๔๑

๒) กลุมวิชาชีพ
การบัญชีขั้นกลาง ๑
การบัญชีขั้นกลาง ๒
การบัญชีตนทุน ๑
การบัญชีตนทุน ๒
การบัญชีขั้นสูง ๑
การบัญชีขั้นสูง ๒
การสอบบัญชี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร ๒
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห

ไมนอยกวา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓๙

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้อยางนอย ๓ หนวยกิต
xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบัญชีบริหาร
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓) กลุมวิชาชีพเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
ไมนอยกวา

๑๒

หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๕

หนวยกิต
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โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้ โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาบัญชีอยางนอย ๙ หนวยกิต
กลุมวิชาบัญชี
xxx๔๑๑
xxx๔๒๑
xxx๔๓๑
xxx๔๓๓
xxx๔๓๔
xxx๔๔๒
xxx๔๔๓
xxx๔๕๑
xxx๔๕๒
xxx๔๕๓
xxx๔๕๔
xxx๔๕๕
xxx๔๖๑
xxx๔๖๒
xxx๔๖๓
xxx๔๖๔
xxx๔๖๕
xxx๔๘๒
xxx๔๙๑
xxx๔๙๘

ทฤษฎีการบัญชี
การบริหารตนทุน
ปญหาการสอบบัญชี
การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
การงบประมาณยุคใหม
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรกับงานบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีระหวางประเทศ
สหกิจศึกษา
การวิจัยทางบัญชี
ปญหาพิเศษทางการบัญชี

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖(๐-๓๕-๑๘)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

กลุมวิชาอื่น
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
หลักและนโยบายการลงทุน
การเงินธุรกิจระหวางประเทศ
การวิเคราะหหลักทรัพย
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๓
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xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการคุณภาพ
การจัดการหวงโซอุปทาน
การจัดซื้อ
การจัดการการตลาด
การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ไมนอยกวา ๖
หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชาเลือก
เสรีได
หากหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชีตองเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
xxxxxx แคลคูลัส ๑
xxxxxx จิตวิทยาทั่วไป
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๕(-------)

๑๔
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ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

xxxxxx
xxx๑๑๒
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค
๓(๓-๐-๖)
การบัญชีขั้นกลาง ๑
๓(๓-๐-๖)
ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส
๓(๒-๒-๕)
ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม
๑๘(-------)
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

xxxxxx
xxx๒๑๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

เศรษฐศาสตรมหภาค
การบัญชีขั้นกลาง ๒
หลักการจัดการ
หลักสถิติ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)
รวม

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การภาษีอากร ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การจัดการการผลิต
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๘(-------)
๑๕
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ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๓๑๑
xxx๓๒๑
xxx๓๕๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การบัญชีขั้นสูง ๑
การบัญชีตนทุน ๒
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๑๘(-------)

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
xxxxxx วิชาเลือก
xxxxxx วิชาภาษา (เลือก)
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๔๓๒
xxx๔๔๑
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
รวม
๑๖

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(-------)
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ปที่๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxxxxx สัมมนาการบัญชี
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๑๕(-------)

๒) แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
xxxxxx แคลคูลัส ๑
xxxxxx จิตวิทยาทั่วไป
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๕(-------)

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
xxxxxx เศรษฐศาสตรจลุ ภาค
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
xxxxxx ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
xxxxxx การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
รวม
๑๗

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

817

มคอ. ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxxxxx เศรษฐศาสตรมหภาค
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
xxxxxx หลักการจัดการ
xxxxxx หลักสถิติ
xxxxxx ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๘(-------)

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การภาษีอากร ๑
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx การจัดการการผลิต
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
xxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๘(-------)
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
xxxxxx การเงินธุรกิจ
xxxxxx ภาษาอังกฤษ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
๑๘

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
๒๑(-------)
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ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(--------)
รวม
๒๑(-------)

xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
xxxxxx วิชาภาษา (เลือก)
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
รวม
๑๙(-------)

xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
xxxxxx สัมมนาการบัญชี
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ
xxxxxx วิชาชีพเลือก
xxxxxx วิชาชีพเลือก

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)
๖(๐-๓๕-๑๘)
๖(๐-๓๕-๑๘)
รวม

Xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา

๑๙
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๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
วิชาทีเ่ ปดสอนใหกับหลักสูตรอื่น
xxx๑๐๑ การบัญชีทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
(General Accounting)
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดทํา
รายงานการเงิน การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ
Basic principles; concepts and accounting practices; recording; financial
statement preparation; the use of accounting information in management.
xxx๑๐๒ การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting for Non-Accountant)
หลักการบัญชีเบื้องตน พระราชบัญญัติการบัญชี การรับรูรายการตามเกณฑคง
คาง ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู การจัดทํางบการเงินและการวิเคราะห
เบื้องตน แนวปฏิบัตทิ างการบัญชีตามเกณฑเงินสดสําหรับการประเมินภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
Introduction to accounting principles; Thai Accounting Act; recognition of
transactions under accrual basis; accounting procedures under double entry system;
financial statement preparation and basic analysis; accounting practice under cash
basis for personal income tax evaluation.
xxx๑๗๑ การบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Financial Accounting)
หลักการบัญชีทั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การ
จัดทํารายงานทางการเงิน
General accounting principles; principles of recording transactions for cash,
account receivables, notes receivable, inventories, investments, tangible and
intangible assets, liabilities, owners’ equities; preparation of financial reports.
xxx๑๗๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Management Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๗๑ การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
๒๐

๓(๓-๐-๖)
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บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ การจัดการ
Role of management accounting; cost accounting; standard costing; activity
based costing; budgeting; flexible budgeting; cost-volume-profit analysis;
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting
information for management.
วิชาทีเ่ ปดสอนใหกับหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขนั้ ตน
๓(๒-๒-๕)
(Introduction to Accounting Principles)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม
การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle;
accounting for value added tax; financial statements preparation for servicing and
merchandising firms; voucher system; special journals; control account and
subsidiary ledgers; the application of accounting software; accounting professional
ethics.
 กลุมวิชาชีพ
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน
Principles and procedures of accounting for assets; classification;
recognition and valuation of assets; and presentation of assets in the financial
statements.
๒๑
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xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ
การรับรูรายการ การวัดมูลคาหนี้สิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในงบการเงิน
การบัญชีหางหุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด และงบกระแสเงินสด
Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity;
recognition, valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial
statements; accounting for partnership; accounting for corporation; and statement of
cash flows.
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
๓(๓-๐-๖)
(Cost Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
หลักพื้นฐานของการบัญชีตน ทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง
การบัญชีสําหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรว มและผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย
เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณและการคิดตนทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุน
และการวิเคราะหผลตาง และระบบจัสอินไทม
Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ;
accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based
costing; accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and
waste materials; budgeting and standard costing; flexible budget and variance
analysis; and just-in-time system.
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒
๓(๓-๐-๖)
(Cost Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
Special topics on contemporary cost approaches for decision making; and
contemporary cost planning and control systems.

๒๒
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xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอน
ชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การชําระบัญชีของธุรกิจ นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่ นแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหวาง
กาล การบัญชีสัญญากอสราง การบัญชีการปรับโครงสรางหนี้
Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales,
leasing business; home-office and branch accounting; business liquidations;
accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial
statements reporting; accounting for construction contract; accounting for troubled
debt restructuring.
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการเงินตรา
ตางประเทศ การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ และการบัญชีกองทุน
Accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated
financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign financial
statements; and fund accounting.
xxx๓๓๑ การสอบบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Auditing)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการ
วางแผนการสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร
Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope,
law and regulations related to auditing; principles and procedures of internal control;
๒๓
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auditing techniques and planning; audit reports; and computerized data processing
audit.
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Information Systems)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทบาทและองคประกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอยทาง
ธุรกิจ การเขาถึงระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพือ่ การบริหาร การสื่อสาร
ขอมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือขาย
Introduction to information systems; roles and components of information
systems in organization; form and information system structure; business subsystem
information; information system access; application for administration; data
communication in information systems; and network systems.
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(Introduction to Information System)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ
การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts of accounting information systems; business activities and cycles;
flow of accounting data and information; systems development and documentation
techniques; tools of accounting information systems work; use of information
technology for internal control and improvement of business activities efficiency.
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒
๓(๓-๐-๖)
(Taxation II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxxxxx การภาษีอากร ๑ (Taxation I)
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตาม
๒๔
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ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษี
อากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี
Concepts and differences between accounting principles and taxation for
revenues and expenses recognition; preparation of working paper for calculating
income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to
taxable income; preparation of tax report and tax returns.
xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
๓(๓-๐-๖)
(Internal Control amd Audit)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงระดับทั่วทั้งองคการ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ การ
ปองกันการทุจริต และการสื่อสารผลการตรวจสอบ
Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk
management framework; internal control framework; corporate governance;
evaluation; internal audit planning; performing; audit finding; fraud prevention; and
communication audit results.
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
๓(๓-๐-๖)
(Financial Reports and Analysis)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
แมบทการบัญชี งบการเงินและรายงานทางการเงิน เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงิน
สด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ กรณีศึกษา
Regulations and rules regarding financial statements preparation and
presentation; accounting framework; financial statements and financial reports; tools
for analyzing financial statements; financial position analysis; results of operations and
changes in financial positions; statement of cash flows; quality of earnings; analysis of
multi-national financial statements. Case study.

๒๕
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xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Financial Accounting)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงินในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in financial
accounting at the bachelor’s degree level.
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Managerial Accounting)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in managerial
accounting at the bachelor’s degree level.
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Seminars in Acccounting Information Systems)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in acccounting
information systems at the bachelor’s degree level.
 กลุมวิชาเลือก - การบัญชี
xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Theory)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึง
การประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการ
วัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน
ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เกี่ยวของ
Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting;
application of accounting principles and procedures to economic law and regulations,
professional standards and social environment; principles of income and financial
๒๖
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position measurement; evaluation of assets, liabilities and owners’ equities;
presentation in financial reporting; and related problems.
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Problems in Auditing)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญชี (Auditing)
ป ญหาต า งๆ เกี่ย วกั บ การสอบบัญชี
การประยุ กต หลั ก การสอบบัญชีใ น
สถานการณตางๆ และการรายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various
situations and audit reporting.
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information System Controls and Audit)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
บทบาทและผลกระทบของคอมพิ ว เตอร ที่ มี ต อ การควบคุ ม และตรวจสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและ
โครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร
กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ การใชกรณีศึกษา
Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes
and computer assisted audit techniques; usages case study.
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Corporate Governance and Accounting Professional Ethics)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและของไทย ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
Principles, concepts, structure, importance and processes of both
international and Thai corporate governance; transparency of financial reports;
accounting mechanism and audit committee to create governance; accounting
professional ethics.
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
๒๗

๓(๓-๐-๖)

827

มคอ. ๒
(Controllership)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัด
องคการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษานอกสถานที่
Nature and role of controller; organization structures; planning and control
techniques; using accounting information in planning and control in operating; and
field trip required.
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม
๓(๓-๐-๖)
(Modern Budgeting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑ (Cost Accounting I)
กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ
วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
การเงินและงบประมาณดําเนินงาน การงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวยุคใหม
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการงบประมาณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
และรายงานการปฏิบัติงาน
The budgeting processes; method and procedures in preparation of
financial and operating budgets; traditional and modern budgeting; computer
application in budgeting; case studies in developing all budgets and performance
reports.

xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับกอน : xxxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
๒๘
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การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพ
ทางเดินขอมูล พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต
การออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow
diagrams; data dictionaries in systems analysis; output and input design; file and
database design.
xxx๔๕๒ ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Database Systems for Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(Introduction to Information System)
แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและแนวโนม
การนําระบบฐานขอมูลไปปฏิบัติใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทาง
การคา
Basic concepts of database; languages; design of database; database
system implementation techniques and trends; and commercial database systems.
xxx๔๕๓ โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี ๓(๓-๐-๖)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติใชระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรองคการ กลุมระบบงานทางการบัญชีซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภท
และการจัดทํางบการเงิน
Enterprise resource planning principle; success factors in implementing
ERP software; application of accounting functions in the ERP system; accounting
module including general ledger system and financial report preparation.

xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
๓(๒-๒-๖)
(Accounting Software Package)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๒๙
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(Introduction to Information System)
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชีแบบระบบเชือ่ มโยง
General structure of accounting software package; usage of accounting
package for preparing accounting documents; recording accounting transactions and
processing accounting information relating to various connected systems.
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Issues in Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information
System)
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็น
หรือปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อพัฒนาทักษะกอนการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply
understanding in issues or problems about information systems; study problem
solutions in order to develop skills before working. Case study.
xxx๔๖๑ การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting I)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย ประกันภัย คลังสินคา เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลาย
ประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
finance, real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.

xxx๔๖๒ การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting II)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
๓๐
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วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล
กิจการทองเที่ยว และกิจการใหบริการอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
hotel, hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.
xxx๔๖๓ การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
๓(๓-๐-๖)
(Specialized Accounting III)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก
สาธารณูปโภค
เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร สหกรณการเกษตร เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
public welfare, agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or
more topics.
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร
๓(๓-๐-๖)
(Bank Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย
การจัดทํารายงานการเงินตาม
ขอบังคับของธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the
financial reports due to the regulations of the commercial bank.
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(International Accounting)
วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I)
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ
การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสาร
ลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงิน
๓๑
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รวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ การ
กําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ
การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ
Accounting systems in the international business; comparative
international accounting and practices; the harmonization of international accounting
diversity; forward contract and inflation; international financial statements and
disclosure; consolidation;
business combination and segmental reporting;
international statement analysis; transfer pricing and taxation; planning and control
in the multinational enterprises.
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา
๖(๐-๓๕-๑๘)
(Co-operative Education)
เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
Requirement : Students have to register and pass all subjects in major courses not
less than 30 credits
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือน
เต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ไดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
A systematic provision of work-based learning in the work place with the
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity
for the students to develop operational competency related to the accounting profession.
Students have an opportunity to develop their thinking ability, mimd and emotion. The
period of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be
evaluated through a report of the experience from the work place or a piece of other
creative work.

xxx๔๙๑ การวิจัยทางบัญชี
(Accounting Research)
วิชาบังคับกอน xxxxxx หลักสถิติ (Principles of Statistic)
๓๒

๓(๓-๐-๖)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธวี ิจัยและแบบวิจัยตางๆ
การใชสถิติ
วิเคราะหอยางงายในการวิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ทางบัญชี
Introduction to research; research methodogy and designs; use of basic
statistical analysis; and literature review of accounting research.
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญชี
๓(๐-๐-๖)
(Special Problems in Accounting)
การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

The University of Florida
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

๒*

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓*

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

D.B.A (Accounting)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ด.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

๔

นาย อนุชา ตั้งจิต
ผูชวยศาสตราจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

๕

นาย ภูริ อยูเย็น
อาจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.
๓๓

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๕๒
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๔๓
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๓.๒.๒
ลําดับ
ที่

อาจารยประจํา

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

The University of Forida,
USA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสยาม

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

D.B.A (Accounting)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)

๒*

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓*

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

บช.ด.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

๔

นาย อนุชา ตั้งจิต
ผูชวยศาสตราจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

๕

นาย ภูริ อยูเย็น
อาจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

๖

นาง อุไรวรรณ นภาสัย
ผูชวยศาสตราจารย
นาย วินัย สอนดี
อาจารย

บธ.ม.(การเงิน)
บช.บ.
บธ.ม (การจัดการ)
บช.บ.

นาย สมเกียรติ คิดงาม
อาจารย

บธ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การบัญชี)

๗

๘

๓๔

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๕๒
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๔๒
๒๕๕๑
๒๕๔๑
๒๕๔๗
๒๕๔๒
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๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

๑

นาง สมใจนึก ใจดี

๒

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
นาง กรกมล จินตนา
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต

บธ.ม.(การเงิน)
บช.บ.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นาย พรชัย ชอบดี
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๓

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๖
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓

๔. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได ตามความ
ประสงค ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนตอองคกร การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียน
แบบมีสหกิจศึกษา คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ทัศนคติที่ตอวิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถาบันและสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนอยางมีคุณธรรม
๔.๑.๒ ดานความรู
นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชีพ
และดานอื่นที่สัมพันธกันเพือ่ ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรบั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีองคความรู
๓๕
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ใหมโดยเรียนรูจากการทํางาประสบการณการทํางาน การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรู
ดานการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๒) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๓) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๔.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การ
แกไขปญหา การแสวงหาขอมูล การประมวลขอมูล ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจใน
ตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่การงานได การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาจึง คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะ
ทางวิ ช าชี พ และดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก ไ ขป ญ หาในสถานการณ ต า งๆอย า งสร า งสรรค โดยคํ า นึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๔.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ และ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางกัน
ทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓๖

836

มคอ. ๒
๔.๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารใหเขาใจ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การใหประสบการณภาคสนาม
โดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู ตอไปนี้
๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๔.๒ ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
การเรียนวิชาสหกิจศึกษา จัดใหเรียนภาคเรียนที่ ๒ ชั้นปที่ ๔ และนักศึกษาจะตอง
เรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไมมี

๓๗
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึ ประสงค
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดลอม

กลยุทธหรือกิจกรรม
- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณคา ทัศนคติ จริยธรรม
แหงวิชาชีพ ใหรูถึงผลกระทบที่มตี อวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุมวิชาชีพ การปฐมนิเทศ
และการปจฉิมนิเทศ
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคม
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ และเฝาสังเกต โดยใชกระบวนกลุม

๒.มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทาง - ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตอ งใชความรูในศาสตร
วิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหา หรือ การแสดง
ความเห็น
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของ
นักศึกษา
๓.มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห
บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา
- ใชวธิ ีการสอนที่ใหนักศึกษาไดฝกหัดคิด
วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบัญชี

๓๘
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึ ประสงค
๔.มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทกุ ระดับ
อยางเหมาะสม

กลยุทธหรือกิจกรรม
- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนวิชาสหกิจศึกษา
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา
- มอบหมายหัวขอ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง และจัดหาสื่อการสอน
อีเล็กทรอนิกส สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลง
คนควาที่จัดใหมีในหองสมุด ในปริมาณเพียงพอ
และพรอมใช

๕.มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ - กําหนดรายวิชา หรือ หัวขอ ที่จัดการศึกษาใน
สื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ แบบ e-learning
- มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และให
มีการรายงาน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เกีย่ วกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการ
ใชความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่
ดีตอวิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
๓๙
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สถาบันและสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา ความรับ ผิ ดชอบในหน าที่ และความ
ซื่อสัตยสุจริต
๒) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งฝายกิจการนักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน กิจกรรมภายใน ไดแก
การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับ
สังคม
๓) ในหลักสูตรมีรายวิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
เปนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาไดเลือกเรียน
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และใหบุคคลตอไปนี้อยางนอย ๓ คน ไดประเมิน ไดแก
เพื่อนรวมชั้นเรียน อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูให
การฝกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
๒) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา
จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน
๓) การสอบขอเขียน วิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
๒.๒. ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูดาน การบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของดานองคกรและธุรกิจ ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู จึงครอบคลุมความรู ตอไปนี้
๑) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๔๐
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๒) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิ ีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
๑) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุงเนนให
ผูเรียน มีความรูและความเขาใจใน ทฤษฏีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกตใชความรู
ในการจั ดทํ า นํา เสนอรายงานทางการเงิ น แก ไ ขปญ หาการปฏิบั ติ ท างการบั ญชี การใหเ สนอ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได
๒) การเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
๓) การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แ ละการถ า ยทอดของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะดาน หรือทุกดาน
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
๑) การทดสอบยอย
๒) การสอบกลางภาค
๓) การสอบปลายภาค
๔) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้น
เรียน และเอกสารรายงาน
๕) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๒.๓ ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนให
นักศึกษาใชความเขาใจมากกวาการจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับ
ตนเอง และสามารถตัดสินใจ แกปญหาได เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปนี้
๑) สามารถสื บ ค น ประมวลข อ มู ล หลั ก ฐาน แนวคิ ด ต า งๆ ในการระบุ แ ละ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๔๑

841

มคอ. ๒
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
๑) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม
๒) การฝกปฏิบตั ิทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา
๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี
๔) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
๒) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอในชัน้
เรียนและเอกสารรายงาน
๓) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๔) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา
โดยสอดแทรกเขาไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นทีม่ ีความแตกตางกัน ผูสอนจะตองมีวิธที ี่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ หรืออาจแนะนํา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดานสังคมศาสตร เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัตติ อไปนี้
๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ที่ ดี สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓) สามารถให ความชว ยเหลื อและอํ านวยความสะดวกในการแกไขป ญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสาน
กับนักศึกษา บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

๔๒
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๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
๑) การสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
๒) คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด
๓) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
๔) ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสว นรวมในการประเมินผล
๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตวั เลขและการสื่อสารให
เขาใจ การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งการเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานนี้
เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติเหลานี้เมื่อสําเร็จการศึกษา
๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร
๒) ใหนักศึกษากับอาจารยทําโครงงาน หรือ การวิจัยรวมกัน
๓) จัดหาชองทางใหมีการนําเสนอผลงาน
๔) สหกิจศึกษาใหเรียนรูจากการทํางานจริง
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการ
นําเสนอ ความถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
๒) การสอบภาคปฏิบัติ
๔๓
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มคอ. ๒
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
๓.๑ ผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูใ นตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ าก
หลักสูตรสูรายวิชา มีความหมายดังนี้
๑) คุณธรรม จริยธรรม
๑ มีความรูความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
๓ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวติ อยางสรางสรรคในสังคม
๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีค่ ํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๒) ความรู
๑ มีความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธกี ารทางการบัญชี
๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวธิ ีการ
เรียนรูจากประสบการณ
๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอยางตอเนื่อง
๓) ทักษะทางปญญา
๑ สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
๒ สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม
ในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ
๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน

๔๔
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๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑ สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๓ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมงาน
๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเนื่อง
๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ มีทักษะการใชวิธวี ิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสือ่ สารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๓.๒ ความรับผิดชอบของรายวิชา
ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีตอผลการเรียนรู ๕ ดาน แสดงสัญญลักษณดังนี้
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
๐ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

๔๕
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
xxxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
กลุมวิชาชีพ
xxxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑
xxxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒
xxxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑
xxxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง๑
xxxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสูง ๒

๒) ความรู

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓
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มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๓๒๑
xxxx๓๓๑
xxxx๓๕๑
xxxx๓๕๒
xxxx๓๖๑
xxxx๔๓๒
xxxx๔๔๑

ชื่อวิชา

การบัญชีตนทุน ๒
การสอบบัญชี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร ๒
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

















































































































































๔๗

847

มคอ. ๒
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชาชีพเลือก
xxxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญชี
xxxx๔๒๑ การบริหารตนทุน
xxxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญชี
xxxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
xxxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบัญชี
xxxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
xxxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม
xxxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
xxxx๔๕๒ ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓








































































































































































































































๔๘



848

มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๔๕๓
xxxx๔๕๔
xxxx๔๕๕
xxxx๔๖๑
xxxx๔๖๒
xxxx๔๖๓
xxxx๔๖๔
xxxx๔๖๕
xxxx๔๘๑
xxxx๔๘๒

ชื่อวิชา

โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจ ๑
การบัญชีเฉพาะกิจ ๒
การบัญชีเฉพาะกิจ ๓
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีระหวางประเทศ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕) ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓







































































































































































































๔๙

849

มคอ. ๒
รหัสวิชา

xxxx๔๙๑
xxxx๔๙๒
xxxx๔๙๓
xxxx๔๙๔
xxxx๔๙๘

ชื่อวิชา

การวิจัยทางบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
สัมมนาการบัญชีบริหาร
สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปญหาพิเศษทางการบัญชี

๑) คุณธรรม จริยธรรม

๒) ความรู

๓) ทักษะทาง
ปญญา

๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓













































































































๕๐

850

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร
๑) มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบเปน
ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในองคประกอบ ที่ ๒ การเรียนการสอน และทําความเขาใจใหตรงกันทั้ง
สถาบันเพื่อใหสามารถปฏิบัติได
๒) รองคณบดีฝายวิชาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอน
รายวิชาในแตละภาคเรียน เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็นมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางครบถวน
สมบูรณ และสามารถปฏิบตั ิได
๓) คณบดี หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่
ตรวจสอบ และใหความเห็นตอขอสอบ เพือ่ ใหมั่นใจวาวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็นกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวในประมวลการสอนกอนที่จะมีการสอบ และการวัดประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาเพื่อใหมั่นใจถึงสัมฤทธิผ์ ลดานมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา กอนที่จะมี
การประกาศผลการสอบ
๔) การประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากผูใหการฝกหัดงาน ผูควบคุม
การฝกหัดงาน อาจารยนิเทศงาน
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากทีน่ ักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๑) การวิจัยสถาบัน ในหัวขอ ตอไปนี้
การติดตามบัณฑิต ประเด็นการวิจยั การไดงานทํา ระยะเวลาการไดงานทําหลัง
จบการศึกษา อัตราเงินเดือนเริ่มแรก ความมั่นใจของผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูกระบวนการทาง
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงสํารวจ
หัวขอ ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มตี อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาจารย

๕๑

851

มคอ. ๒
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑) นักศึกษาตองเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสรางที่หลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๒
หนวยกิต
๒) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการ
บัญชีไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑) การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในรายวิชา
๒) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกีย่ วของ เชน
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมอื อาจารย กฎระเบียบตาง ๆ
๓) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผเู รียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
๔) ใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
๕) ทดสอบสอน ประเมินการสอน
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๑) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
๒) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม
เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
๓) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ เปาหมายการบริหารหลักสูตร
๑) พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานสากล และตรงกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ
๒) หลักสูตรไดรับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพบัญชี

๕๒

852

มคอ. ๒
๓) หลักสูตรมีการดําเนินการไดคุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ไดบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพรภายในป
การศึกษา ๒๕๕๖
๔) หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุงทุก ๕ ป
๑.๒ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ตัวแทนจากผูมีสวนเกีย่ วของจากคณะ/มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ทําหนาทีก่ ํากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
๒) มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
๓) มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ
หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา
๔) มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตร อยางนอย ปละ ๒ ครั้ง
๑.๓ การประเมินผลการบริหารหลักสูตร
๑) หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง
๒) หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
๓) มีจํานวนรายวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง
๔) มีการประเมินหลักสูตร ทุกสิน้ ปการศึกษาและครบรอบหลักสูตร โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๑) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป ใหกับคณะทั้งงบประมาณแผนดิน
และเงินรายไดเพื่อ จัดหา ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู
๒) คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการ
ตางๆ ของคณะเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาให
มากที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ

๕๓

853

มคอ. ๒
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
ที่เปนผูรับผิดชอบการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยู
ในความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะกับสํานักวิทยบริการ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๑) ภาควิชาจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนตอคณะ
ในทุกปงบประมาณ
๒) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา วารสารทางวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับคณะและภาควิชา
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
๑) เครื่องคอมพิวเตอร ตอ หัวนักศึกษาจริง เทากับ ๑๐ เครื่อง ตอ ๑ คน
๒) รายจายเกี่ยวกับทรัพยากรในหองสมุด ตอหัวนักศึกษา จําแนกเปนประเภท ดังนี้
- หนังสือ ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
- สื่อสิ่งพิมพ ประเภท วารสาร นิตยสาร
๑,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
- ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนขอมูล
๑๐,๐๐๐ บาทตอ ๑ คน
๓) มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป และอุปกรณสนับสนุนการเรียนอื่นตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัย และ
อยูในสภาพพรอมใช โดยมีการตรวจสอบและจัดทําเปนสถิติเพื่อรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
๔) มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
๓.๑.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพื่อใหมีสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยจะตองระบุคณ
ุ สมบัติ ประสบการณของอัตราอาจารยใหม หรืออัตราอาจารยทดแทน
มีระบบการคัดเลือกทีโ่ ปรงใส
ตรวจสอบได และสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการปฐมนิเทศ เพือ่ ชี้แจงใหเขาใจเกี่ยวกับ ปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความรับผิดชอบตอหลักสูตร
๕๔
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๓.๑.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
ผูบริหารคณะ ผูบริหารหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะแกอาจารย
ใหตรงความตองการของคณะ เพื่อใหอาจารยสามารถปฏิบตั ิงานในภารกิจตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใต
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร ดังนี้
๑) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
เชน มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง
อบรมวิธีการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการ
สอนรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา เปนตน
๒) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ เชน การใหการศึกษาดูงาน การ
สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพือ่ การขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหทุนการศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่คณะตองการหรือมีความจําเปน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก เชน ฝายวิชาการและวิจัย ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายกิจการ
พิเศษ แตละฝายมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝาย เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมมือกันทํางาน โดยฝายวิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ ซึ่งคณะจะเปนผู
เสนอแตงตั้งผูท ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกําหนด ไดแก ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางานและประสบการณดานวิชาการ ผลงานที่ประจักษ นอกจากนี้คณะมีนโยบายใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มชี ื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี มาบรรยายพิเศษในรายวิชา
ตางๆ ในกลุม วิชาชีพบังคับ หรือวิชาชีพเลือก ไดไมเกินกวา ๖ ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรองคณบดีฝายวิชาการ และบรรจุอยูในแผนการสอนอยางชัดเจน
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย เลขานุการคณะ เจาหนาที่ธุรการคณะ เวป
มาสเตอร ผูควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติอยางนอยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาที่ตรงกับความจําเปน และประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒ ป และ
สามารถใชคอมพิวเตอรได

๕๕
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๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตําแหนง ไดรับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะทีค่ ณะตองการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการแกอาจารยเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา และระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยาง
เสมอภาคโดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา มีชวั่ โมงใหนักศึกษาเขาพบ ไมนอย
กวา ๙ คาบตอสัปดาห สวนการบริการดานการศึกษานักศึกษาทุกคนสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดที่สํานักงานคณบดี
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ได
โดยเฉพาะเรือ่ งวิชาการ และมีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น เชน ในกรณีนักศึกษา
มีขอสงสัยเกี่ยวกับ ผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน
ตอรองคณบดีฝายวิชาการเพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนใหแกนักศึกษา
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑) มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะวิชาจัดการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อการประกันคุณภาพ ในทุกปการศึกษา
๒) คณะและภาควิชานําผลการวิจัยจากขอ ๖.๑ มาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษา มีดังนี้

๕๖
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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี











๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา











๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของ ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา











๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดป
การศึกษา











๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา



















๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว

๕๗
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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน











๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง











๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป















๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐



๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐











๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รบั เขาเปนไปตามแผน











๑๕. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มแรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด



รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

๑๑

๑๒

๑๒

๑๓

๑๕

ตัวบงชี้บงั คับ (ขอที่ )

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

ตัวบงชีต้ องผานรวม (ขอ)

๙

๑๐

๑๐

๑๑

๑๒

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัว
บงชี้บังคับ (ตัวบงชีท้ ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป
๕๘
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ และบรรลุวตั ถุประสงคการเรียน ใหพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารย
ผูสอนจะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียนของ
นักศึกษา และการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว ก็ควร
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจเนือ้ หาของบทเรียนตามวัตถุประสงคการเรียน
หรือไม หากผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคการสอน ควรไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน
รวมทั้งอาจตองจัดลําดับเนื้อหาบทเรียนเพือ่ ใหงายตอการทําความเขาใจ
การทดสอบกลางภาคเรียน และการสอบไลปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม หากพบวามีปญหาก็สมควรไดมีการวิจัยเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจงายขึ้นและมากขึ้น และสามารถสอบผานเกณฑที่
กําหนดได
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ทั้งในดานทักษะกลยุทธการสอน
ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถในการถายทอดความรู การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา การใชสื่อการสอนประกอบ ทั้งนี้ใหทําทุกรายวิชาทีเ่ ปดดําเนินการสอน และใหสรุปผล
การประเมินคุณภาพใหกับอาจารยผูสอน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับและนําไปปรับปรุงการสอนอยาง
ตอเนื่อง
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใหดําเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยูในชั้นปที่ ๔ และการ
ออกปฏิบัติงานในการสหกิจศึกษา เปนเวลา ๔ เดือน (ถามี) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึง
ตองดําเนินการทั้งในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในสถาบัน ใน
วิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนนอกสถาบัน เพื่อนําผลมาปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา

๕๙
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย และควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีเกณฑการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี ดังนี้
๑) ตัวบงชี้บังคับ(ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ
๒) มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม
โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชีบ้ ังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป
๓) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชีท้ ี่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ตองสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเนื่องกัน ๒ ป
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๓ ป และมี
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๕ ป
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูล การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน
จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีปญหาที่พบให
จัดลําดับความสําคัญ และความจําเปน เพื่อวางแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับเวลา เชน
ปญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา ควรไดดําเนินการแกไขในภาคเรียนตอไป หรือปญหาในเชิง
นโยบายควร ใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม
ผูบริหารระดับคณะวิชาจะตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ ๔ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ

๖๐
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ตัวอยาง มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑
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ตัวอยาง รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสวิชาและชื่อวิชา
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
(Introduction to Accounting Principles)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๒
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๘. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจหลักการบัญชี แมบทการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชีและวิชาชีพบัญชี
๑.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามสามารถในการจัดทําบัญชีและงบการเงินสําหรับกิจการ
ใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม ภาษีมูลคาเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคมุ ยอดและบัญชีแยก
ประเภทยอย ระบบใบสําคัญ และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการจัดทําบัญชี การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย
๒.๒ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีผลการเรียนรูทคี่ าดหวังใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบ
การเงินสําหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด
และบัญชีแยกประเภทยอย การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; accounting for value
added tax; financial statement preparation for servicing and merchandising firms; voucher
system; special journals; control account and subsidiary ledgers; the application of accounting
software; accounting professional ethics.
๓
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๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
๔๕ ชั่วโมงตอภาค
ตามความตองการของ
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
และขอตกลงของกลุม
เรียน

การฝกปฏิบตั ิ
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุมตามตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา
๑.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๑.๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
๑.๑.๓ สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
๑.๑.๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
๑.๒ วิธีการสอน
- สอนหัวขอจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสําคัญของการรักษาจรรยาวิชาชีพ พรอม
ยกตัวอยาง
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางทีเ่ กี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ทีเ่ ปนเหตุการณที่
เกิดขึ้น และนํามาอภิปรายกันในชั้นเรียนวันละ ๑ -๒ เรื่องโดยใชเวลา ๑๕ นาทีกอ นเรียนเนื้อหาวิชา
- การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกครั้ง
- กําหนดกติกาการเขาเรียน การสงงาน และการมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
๔
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๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาตามที่
กําหนด
- ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจาก
การอภิปราย กรณีเหตุการณจริง และกรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรูและความเขาใจหลักการ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองการพัฒนา
๒.๑.๑ มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๒.๑.๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๒.๑.๓ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ
๒.๑.๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา มอบหมายใหหาตัวอยางเอกสารทางบัญชี
เพื่อนํามาบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา ที่มอบหมายใหทํา
- การทดสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งการพัฒนา
๓.๑.๑ สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง
๓.๑.๒ สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
๓.๑.๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๕
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๓.๒ วิธีการสอน
- ทําแบบฝกหัดโดยใชโจทยปญหาคอนขางซับซอน
- การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนําเสนอ
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกีย่ วกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
- ผลงานกลุม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
๔.๑.๑ สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๔.๑.๓ สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔.๑.๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม
- ผลงานกลุม
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องการพัฒนา
๕.๑.๑ มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๕.๑.๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๕.๑.๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
๖
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๕.๒ วิธีการสอน
- จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
และนําเสนอในชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
- ผลงานกลุมและการนําเสนอในชั้นเรียน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

๑

แนะนํารายวิชา ความหมายของการบัญชี
วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

๔

๒-๓

รายงานทางการเงิน สมการบัญชี การ
วิเคราะหรายการ การบันทึกขอมูลทางการ
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป การผานรายการ
สมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง
เฉพาะธุรกิจบริการ

๘

๗

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยาย +กรณีศึกษา
ยกตัวอยางเหตุการณ
จริงในปจจุบัน
/แมบทการบัญชี และ
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ (ฉบับจริง)
/ PPT
/www.fap.or.th
บรรยาย ถามตอบ
ฝกทําแบบฝกหัดและ
โจทยปญหา
/PPT
/www.setsmart.com

ผูสอน

ผศ.ญาดา

ผศ.ญาดา

867

มคอ. ๓

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๔-๕ การปรับปรุงรายการและการ
จัดทํางบการเงิน

จํานวน
ชั่วโมง
๘

๖-๗

กระดาษทําการ การปดบัญชี
การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร

๘

๘

การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนื่อง
การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด

๔

๙

สอบกลางภาค

๑๐-๑๑ กระดาษทําการ รายการปดบัญชี
ธุรกิจพณิชยกรรม
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิม่ การบันทึก
รายการทางบัญชี และการจัดทํา
งบการเงิน
๑๒ สมุดรายวันเฉพาะ

๘

๔

๘

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
ผศ.ญาดา
- บรรยาย
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
- ทดสอบยอย
/PPT
/www.setsmart.com
ผศ.ญาดา
- บรรยาย + กรณีศึกษา
ตัวอยางงบการเงิน กระดาษ
ทําการ
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
/PPT
/www.setsmart.com
ผศ.ญาดา
- บรรยาย +กรณีศึกษา
ตัวอยางเอกสาร การซื้อ-ขาย
สินคา
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
/PPT
/www.setsmart.com
สอบ
ขอเขียน
ผศ.ญาดา
- บรรยาย +กรณีศึกษา
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา
- ทดสอบยอย
/PPT
/www.setsmart.com
ผศ.ญาดา
- บรรยาย
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด
/PPT
/www.setsmart.com
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๓ ระบบใบสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง
๔

๑๔-๑๕ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี

๘

๑๖

รายงานผลการศึกษา ที่
มอบหมายใหทําเปนงานกลุม
ตามหัวขอที่นกั ศึกษากําหนดเอง

๑๗

สอบปลายภาค

๔

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยาย
ผศ.ญาดา
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด
/PPT
/www.setsmart.com
- ทดลองใช โปรแกรมGL
ผศ.ญาดา
สําหรับธุรกิจขนาดยอม
- นําเสนอ
- อภิปราย
- ซักถาม

ผศ.ญาดา

สอบขอเขียน

รวม

๖๐

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

๑

๑,๒,๓,๕

๒

๓,๔,๕

๓

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
การทดสอบยอย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
รายงานกลุม และ การนําเสนองาน
และแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน

การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
๑,๒,๓,๔,๕ ผลงานกลุมอภิปราย

๙

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

๕ และ ๑๐
๙
๑๗

๑๐ %
๓๕%
๓๕%

๑๖

๑๐%

ทุกสัปดาห

๑๐%
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
- หลักการบัญชีขั้นตน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือ Accounting Principles
- หนังสือหลักการบัญชีขั้นตนของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิชาชีพ
๓. เอกสารและขอแนะนํา
- เว็บไซดที่เกี่ยวของกับหัวขอประมวลรายวิชา เชน สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

หมวดที่ ๗ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มีดังนี้
- แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการประเมินการสอนอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนที่อาจารยผูสอนจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการสอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ เชน การสื่อสารระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอนผานเว็บบอรด
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับวิธีการสอนของอาจารย เปนตน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนเพื่อใหไดขอมูลการสอน มีดังนี้
- ผลการสอบของนักศึกษา และการวิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ
- การสังเกตการสอนของภาควิชา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอน
จากอาจารยในภาควิชา
- การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
๓. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหการปรับปรุงการสอนในรายวิชา ดังนี้
- การจัดทําการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และวิเคราะหผลจากรายงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงการสอน
๑๐
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- การสัมมนาอาจารยผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการ
สอน ผลการวิจัยในชั้นเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา ไดจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การ
สอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยอาจมี
การดําเนินการดังนี้
- ตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานผลการเรียนรู หรือกรรมการจากภาควิชาตรวจสอบความถูก
ตองการประเมินผลในการเรียนรูของนักศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของขอสอบ การวัดและ
ประเมินผลการสอบ
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําผลการประเมินจาก ขอ ๑ ๒ และ ขอ ๔ มาทบทวน และวางแผนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา ในเรื่องเกี่ยวกับ
- อาจารยผูสอน
- การจัดตารางเรียนของนักศึกษา การสอนเสริมใหนักศึกษา
- การทบทวนและปรับปรุง ลําดับเนื้อหาการสอน วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มาตรฐานขอสอบ
- การวิจัยในชั้นเรียน

๑๑
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ตัวอยาง มคอ. ๔
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีน่ ักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลโดยทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

๑
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ตัวอยาง รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป
๑.รหัสและชือ่ รายวิชา
๑.๑ รหัสรายวิชา xxx๔๘๒
๑.๒ ชื่อรายวิชา สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
๒.๑ จํานวนหนวยกิต ๖ หนวยกิต
๒.๒ จํานวนชัว่ โมง ๗ x ๕ x ๑๖ = ๕๖๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
๓. ชื่อหลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ ชื่อหลักสูตร บัญชีบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา รายวิชาเลือก ในกลุมวิชาชีพเลือก ของหมวดวิชาเฉพาะ
(เงือ่ นไขรายวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไม
นอยกวา ๓๐ หนวยกิต)
๔. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ
๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ผูช ว ยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต
อาจารยภูริ อยูเย็น
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๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปทกี่ ําหนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๔
๖. วันทีม่ ีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ภายใตการกํากับดูแลของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา ทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ พรอมทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหเปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน ทําใหมี
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่จะทํางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ตองสอดคลองกับที่ระบุ
ไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะแสดงขอมูลเกีย่ วกับความรู
หรือทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะ และวิธีการ
ที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๓
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๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานของตนตอองคกร การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
มีดังนี้
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการจะพัฒนา
๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชี ีวติ อยางสรางสรรคในสังคม
๔) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การปฐมนิเทศนักศึกษา เพือ่ เตรียมความพรอมในการเปนพนักงานที่ดีในสถาน
ประกอบการดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การวางตน ระเบียบวินยั วัฒนธรรมองคกรทีพ่ ึงปฏิบัติ การ
ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาความลับของสถานประกอบการ ความขยันหมั่นเพียร อดทน
เอือ้ เฟอตอสมาชิกในการทํางาน
๒) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยการกําหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
๓) การมอบหมายงาน กําหนดเวลา ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบของสถานประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ ง
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา /พนักงานพี่เลีย้ ง ประเมิน
จากแบบบันทึกเวลาทํางานของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางปฏิบตั ิงาน ให
มีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จาก
แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสัมภาษณพนักงานที่ปรึกษา เพือ่ นรวมงาน
หัวหนางานและผูเกี่ยวของ และบันทึกผลการประเมิน
๔

875

มคอ. ๔
๒. ดานความรู
นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชีพ และดานอื่นที่
สัมพันธกัน เพือ่ ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีองคความรูใหมโดยเรียนรู
จากทํางานในสถานประกอบการ การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานความรู มีดังนี้
๒.๑ ความรูที่ตองการจะพัฒนา
๑) มีความรูแ ละความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๒) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกบั องคความรูด านการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๓) มีความรูเ กี่ยวกับเทคนิคการปฏิบตั งิ านดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิ ีการเรียนรูจาก
ประสบการณ
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) สถานประกอบการจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใหคาํ แนะนําในดานวิชาการ
และการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ใหนักศึกษาไดเรียนรูและทํางานไดดวยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถาน
ประกอบการ
๒) อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ และใหคาํ แนะนําใน
การปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงาน
๓) อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษากับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ ลี้ยง จัดประชุมสัมมนา
รวมกัน เพือ่ พัฒนาความรู การติดตามงานที่มอบหมายใหกับนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ ื่นของนักศึกษา
๒) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศึกษา
๓) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การแกไขปญหา
การแสวงหาขอมูล การประมวลขอมูล ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจในตัดสินใจ แกไข
ปญหาในการปฏิบัติหนาทีก่ ารงานได การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะทาง
ปญญา มีดังนี้

๕
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๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนา
๑) ความสามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลั กฐาน แนวคิดตางๆในการระบุและการ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การกําหนดโจทยปญหา หรือ โครงงาน หรือ งานที่สถานประกอบการตองการให
นักศึกษาไดศกึ ษาและวิเคราะหผลสรุปประเด็นปญหา
๒) การจัดทํารายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏิบัติงาน
๓) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นกั ศึกษาจัดทําโดย
พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง
๒) การประเมินผลจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานและความสมบูรณของงานที่
นักศึกษานําเสนอ โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๓) การประเมินผลความสามารถในการทํางานของนักศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรม
การปฏิบัติ
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง เพือ่ ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางกัน ทํางานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาผลการเรียนรูใ นรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีดังนี้
๔.๑ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา
๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานทีไ่ ดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นและปรับตัวให เขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
๖
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๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพือ่ ใหเกิดความรูรกั สามัคคี
พรอมทํางานเปนทีม
๒) การมอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
๓) ประชุมรวมกันระหวาง นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมินผล
๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ การมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น การไดรับการยอมรับจากเพือ่ นรวมงานหรือผูเกี่ยวของ
๒) การประเมินผลจากการไดรับการมอบ หมายงานจากพนักงานทีป่ รึกษา/พนักงานพี่เลีย้ ง
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารใหเขาใจ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
จะพัฒนา
๑) มีทักษะการใชวธิ ีวเิ คราะหเชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

๗
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๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
๑) การมอบหมายงานที่ตองใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและนําเสนอขอมูลอยางครบถวน
และถูกตอง
๒) การปฏิบตั ิงานในหนาที่ที่มีการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับ
สถานประกอบการ
๓) การใชเทคโนโลยีการสือ่ สารในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน
๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
๑) การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
๒) การประเมินผลรายงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินงาน
๑. คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพือ่ ใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาใน
การทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ได
จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการระบบสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร กําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒ การปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
๒.๓ การเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับ
๑) การเรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ
๒) การนําความรูในวิชาชีพมาประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย
๓) การสัมมนารวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยผูรับผิด
ชอบระหวางการปฏิบัติ เพื่อรับทราบขอมูลจากการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษา
๘
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๔) การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ในรูปโครงงานหรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่ผานความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา
๒.๔ การปจฉิมนิเทศและการนําเสนอผลงานโครงงานหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
๓.๑ รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
๑) ชือ่ โครงงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
๒) การกําหนดแผนการจัดทํารายงาน
หรือโครงงาน
๓) ผลการวิเคราะหงาน/โครงการ

๓.๒ กําหนดสงรายงานหรืองานทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
๑) สัปดาหที่ ๒ ของการปฏิบตั งิ าน
๒) สัปดาหที่ ๒ ของการปฏิบตั งิ าน
๓) ตามระยะเวลาที่กําหนด อยูใ น
ระหวางการปฏิบัติงาน
๔) ตามระยะเวลาที่กําหนด อยูใ นระหวาง
การปฏิบัติงาน
๕) หลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๑ สัปดาห

๔) การสรุปผล
๕) การรายงานผลงาน

๔. การติดตามผลการเรียนรูภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
๔.๑ การจัดการประชุมผูเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา และใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณทไี่ ดรับจากการปฏิบัติงานจริง
๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาชี้นําใหเห็นความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต
๔.๓ การนําผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา มานําเสนอและอภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งตอไป
๔.๔ สนับสนุนใหนําปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาเปนกรณีศึกษาหรือโจทยในการทํา
โครงงานตอไป
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา
๕.๒ การจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๙

880

มคอ. ๔
๕.๓ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน
๕.๔ ติดตามความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา
๕.๕ ประสานงาน รวมประชุมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการ
ทํางานของนักศึกษา
๕.๖ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับอาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๖.๑ การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการ
๖.๒ การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา
๖.๓ ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทํางานในองคกร
๖.๔ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง
๖.๕ การประเมินผลนักศึกษา
๖.๖ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบสหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๗.๑ ปฐมนิเทศพรอมใหเอกสารคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ
๗.๒ จัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาดําเนินการนิเทศนักศึกษา ซึ่งตองกําหนดแผนการนิเทศ
ลวงหนา
๗.๓ ประสานงานกั บ สถานประกอบการในเรื่ อ งการจั ดพนั ก งานที่ ป รึ ก ษา/พนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งให
คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา
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๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
๘.๑ พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
๘.๒ สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ทีพ่ ัก คาตอบแทน
๘.๓ คาใชจายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถามี)
๘.๔ คูมือที่ใชในการประกอบการทํางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เครือ่ งมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
๘.๕ แหลงขอมูลเพือ่ การคนควา และการเรียนรูดวยตนเอง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานประกอบการ
๑.๑ หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดี
รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม ตรงหรือสอดคลองสัมพันธ กับ
สาขาวิชาชีพของนักศึกษา และมีความพรอมในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
๑) เขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒) สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา / พนักงานพี่เลีย้ ง เพือ่ ดูแลนักศึกษาได
๓) มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง ความเหมาะสมในการเดินทาง และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดี
๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทีจ่ ําเปนในปฏิบัตงิ านตามลักษณะวิชาชีพ
๕) มีโครงงาน หรือ โจทยปญหาใหนักศึกษาสามารถศึกษาที่มีความยากงายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักศึกษา
๖) ยินดีและเต็มใจใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน
๑.๒ หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกิจศึกษาควรประสานงาน ดําเนินการลวงหนากอนที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางนอย ๔ เดือน การจัดนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควร
เปนไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแตตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา

๑๑
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๒. การเตรียมนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา พรอมมอบคูมือการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ควรดําเนินการกอนการออกปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการ เนื้อหาที่กําหนดใน
การปฐมนิเทศ ประกอบดวย
๒.๑ จุดมุงหมายในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒.๒ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
๒.๓ การปฏิบัตติ นระหวางการปฏิบัติงาน
๒.๔ กิจกรรมทีจ่ ัดใหนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน
๒.๕ การจัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
๒.๖ การติดตามประเมินผล
๒.๗ การปองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝกงาน
๒.๘ การวางตนในสถานประกอบการ
๒.๙ การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
๓.๑ จัดประชุมชี้แจงกอนนักศึกษาออกปฏิบัตงิ าน เพือ่ ทําความเขาใจจุดมุงหมายของสหกิจ
ศึกษา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา การ
ติดตามและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๒ จัดสรรนักศึกษาใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามความเชีย่ วชาญ
ของอาจารย ใหสอดคลองกับโจทยโครงงาน/ปญหาที่สถานประกอบการตองการ
๔. การเตรียมพนักงานทีป่ รึกษา/พนักงานพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการ
๔.๑ จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ ลี้ยงเพื่อชี้แจงใหทราบ
๑) วัตถุประสงคที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๒) การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓) แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
๔) การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบตั ิงาน
๕) รายละเอียดในคูมือสหกิจศึกษา
๔.๒ การติดตอประสานงานระหวางพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลีย้ งของสถานประกอบการ
กับอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๒
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๕. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประชุมรวมกันเพือ่ ประเมิน
ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นกับนักศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายตอสถานประกอบการ เชน
๕.๑ ความเสี่ยงจากการเดินทาง สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ
๕.๒ ความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
๕.๓ ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทํางาน

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๑.๑ การประเมินผลการเรียนรู
ผูป ระเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้
คะแนน
ผูประเมิน
สถานประกอบการ/ พนักงานที่ปรึกษา
๔๐
อาจารยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษา
๑๐
อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา
๕๐
รวม
๑๐๐
๑.๒ การกําหนดคาระดับคะแนน
คะแนน
๑๐๐ – ๘๐
๗๙ – ๗๕
๗๔ – ๗๐
๖๙ – ๖๕
๖๔ – ๖๐
๕๙ – ๕๕
๕๔ – ๕๐
ต่ํากวา ๕๐

ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

๑๓
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๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
๒.๑ นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
๒.๒ พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก
- แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- แบบประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๒.๓ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารยทเี่ กี่ยวของกับสหกิจศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจาก
- แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
- แบบประเมินรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานทีป่ รึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ งตอการประเมินนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ งจะใหขอมูล คําปรึกษา คําแนะนํา การสอนงาน การ
ปฏิบัตติ นในองคกร ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และการจัดทํารายงาน และมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทีอ่ ยูในความดูแล
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบสหกิจศึกษาตอการประเมินนักศึกษา
๔.๑ การจัดปฐมนิเทศ การสัมมนานักศึกษาระหวางการออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา การจัด
ปจฉิมนิเทศ
๔.๒ การจัดตารางการนิเทศงานสหกิจศึกษา
๔.๓ การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
๔.๔ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา หัวหนาภาควิชา และหรือหนวยงานสหกิจศึกษา ประสานงาน
กับสถานประกอบการ เพือ่ ทําความเขาใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย
ประชุมรวมกันระหวางผูเกีย่ วของและพิจารณาหาขอสรุป

๑๔
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
๑.๑ นักศึกษา
นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๑.๒ พนักงานทีป่ รึกษา/ พนักงานพีเ่ ลีย้ ง หรือผูประกอบการ
มีสวนรวมในการประเมินสหกิจศึกษาวากิจกรรมไดจัดองคความรูใหนกั ศึกษาเรียนรู
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม
๑.๓ อาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษาและอาจารยทเี่ กี่ยวของกับสหกิจศึกษา
ประเมินสหกิจศึกษาทั้งในสวนสถานประกอบการและกิจกรรมที่จัดใหปฏิบัติงานทําให
นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม
๑.๔ บัณฑิตจบใหม
ติดตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตทีต่ รงตามวิชาชีพการบัญชี โดยสํารวจ
แบบสอบถามจากผูประกอบการและบัณฑิตใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
๒.๑ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ประมวลผลการจัดสหกิจศึกษา จาก
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
หัวหนาภาควิชา
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับ
การใชในรอบปการศึกษาตอไป โดยนําไปแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม
(มคอ.๖) และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.๗)

๑๕
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ตัวอยาง มคอ. ๕
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนใน
วิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม
และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

๑
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ตัวอยาง การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
(Introduction to Accounting Principles)
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
ไมมี
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบและหมูเรียน (section)
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี หมู ๑
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
๕. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย

๒
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
หัวขอ
ชั่วโมงที่สอน
แผนการ
จริง
สอน
- แนะนํารายวิชา
๔
๔
- ความหมายของการบัญชี
- วัตถุประสงคของการบัญชี
- แมบทการบัญชี
- จรรยาบรรณของวิชาชีพ
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- รายงานทางการเงิน
- สมการบัญชี
- การวิเคราะหรายการ
- การบันทึกขอมูลทางการบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ ไป
- การผานรายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท
- การจัดทํางบทดลอง
(กรณีธุรกิจบริการ)

๘

๘

- การปรับปรุงรายการและการจัดทํางบ
การเงิน
- กระดาษทําการ
- การปดบัญชี
- การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร

๘

๘

๘

๕

๓

เหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอน
เกิน ๒๕%

กระดาษทําการเปนรายการ
สรุปเขาใจงาย และรายการ
เปดบัญชีเปนรายการ
ตอเนือ่ งหัวขอเดียวกัน
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หัวขอ
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนือ่ ง
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด

จํานวน
เหตุผลที่การสอนจริง
จํานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่สอน ตางจากแผนการสอน
แผนการ
จริง
เกิน ๒๕%
สอน
๔
๗
เนื้อหาในหัวขอสินคา มี
หลายหัวขอทีเ่ กี่ยวของ
จําเปนตองใชเวลามากกวาที่
กําหนดในแผนการสอน

- กระดาษทําการ
- รายการปดบัญชี
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษี
มูลคาเพิ่ม
- การบันทึกรายการทางการบัญชี และ
การจัดทํางบการเงิน
(กรณีธุรกิจพาณิชยกรรม)

๘

๘

- สมุดรายวันเฉพาะ

๔

๔

- ระบบใบสําคัญ

๔

๔

- การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี

๘

๘

- รายงานผลการศึกษา ทีม่ อบหมายให
ทําเปนงานกลุม ตามหัวขอที่นักศึกษา
กําหนดเอง

๔

๔

๔
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๒.หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม นัยสําคัญของการสอนที่ไม
แนวทางชดเชย/แกไข
ตามแผน
ครอบคลุม
- กระดาษทําการ
ไมมี แตใชเวลานอยกวาที่
ปรับเวลาการสอนใหเหมาะสมกับ
- การปดบัญชี
กําหนด
เนื้อหาและการฝกทําแบบฝกหัด
- การโอนยอดคงเหลือบัญชี
ถาวร
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
การวิเคราะหเปรียบเทียบ
แบบตอเนือ่ ง
ความแตกตางของการบันทึก
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ รายการทั้งสองวิธี และ บัญชี
แบบสิ้นงวด
สินคาคงเหลือ

ใชชวั่ โมงทีเ่ หลือจากหัวขอการ
สอนในสัปดาหที่ ๑๐ ซึ่งสามารถ
ชดเชยเวลาไดพอดี

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาํ ใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
วิธีการสอนที่กําหนด
ปญหาของการใชวิธีการสอน
ผลการเรียนรู
ใน
พรอม
มี ไมมี
รายละเอียดรายวิชา
ขอเสนอแนะในการแกไข
คุณธรรม จริยธรรม

/

- บรรยายพรอมยก
ตัวอยางกรณีศึกษา
- กําหนดใหนักศึกษา
หาตัวอยางที่เกี่ยวของ
โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
- อภิปรายกลุม โดย
สอดแทรกเรือ่ ง
คุณธรรม จริยธรรม
- จัดทําแบบฝกหัดใน
แตละบทเรียน

๕

การใหนักศึกษาแสดง
ความเห็นตอกรณีหรือเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม และ
จริยธรรมนักบัญชีใชเวลามาก
การสอดแทรกลงในเนือ้ หาการ
สอนแตละหัวขอ ทําใหนักศึกษา
เขาใจและเขาถึงคุณธรรม
จริยธรรมไดไมดีเทากับการ
ยกตัวอยาง และใหแสดง
ความเห็น
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการสอนที่กําหนด
ใน
รายละเอียดรายวิชา

มี
/

- บรรยาย อภิปราย
- การทํางานกลุม
- การวิเคราะหกรณี
ศึกษา
- มอบหมายใหหา
ตัวอยางเอกสารทาง
บัญชี เพือ่ นํามาบันทึก
บัญชีตามวงจรการบัญชี
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
- มอบหมายวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- จัดกิจกรรมกลุม โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยรวมกันวิเคราะห
กรณีศึกษาและการ
นําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนทีม
- มีการนําเสนองาน
กลุม

/

/

/

๖

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีการสอน
พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
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๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
วิธีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิ ริง และการแกไขปญหาในการปฏิบัติ โดยการจัดทํา
แบบฝกหัดทีม่ ีเงื่อนไขและปญหาที่ตาง ๆ กัน จัดใหมีสื่อการสอนเพือ่ ประหยัดเวลาในการสอน ใหเขาใจ
ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
๒. จํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูเ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผานในรายวิชานี้)
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
๕. ปจจัยทีม่ ที ําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี

๑๐๐ คน
๑๐๐ คน
๐ คน

จํานวน

คิดเปนรอยละ

๗
๑๓
๑๘
๒๕
๒๒
๑๓
๒
๐

๗
๑๓
๑๘
๒๕
๒๒
๑๓
๒
๐

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กาํ หนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน

๗
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ความคลาดเคลื่อน
การประเมินพฤติกรรม ไมสามารถทําไดทุก
สัปดาหที่เขาสอน ทําไดประมาณ ๖ ครั้ง

เหตุผล
เวลาที่ใชในการสอน มีความพอดีกบั เนือ้ หามาก
การประเมินพฤติกรรมเปนรายบุคคลคอนขาง
เปนไปไดยาก ทําไดเฉพาะการสงงาน การเขา
หองเรียน

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ประชุมกรรมการกํากับมาตรฐาน พิจารณา
ปรับขอสอบในขอ๑ เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม
คําสั่งขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหเนนการวิเคราะห
ขอสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา
มากกวาความจํา และควรมีคําสั่งในนักศึกษา
แสดงการตัดสินใจดวย

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นปญหาดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลกระทบ
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน
ไมมี
ไมมี
๒. ปญหาดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี
ไมมี

๘
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หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่
กําหนดได
- ควรมีตัวอยางจริงซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีใหนักศึกษามากกวานี้
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๑.๑
- นักศึกษาจะตองบริหารเวลาการนําเสนอใหอยูในกําหนดกลุมละไมเกิน ๓๐ นาที เนื่องจาก
หัวขอการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ
- เห็นดวยกับการเพิ่มตัวอยางจริง
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ขอวิพากษที่สําคัญ จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การสอนที่เนนการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษา
มีประสบการณและเขาใจในการบันทึกบัญชีมากขึ้น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๒.๑
การใหนักศึกษามีสว นรวมในการเรียนการสอน เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง ชวยใหนักศึกษามี
ความเขาใจการศึกษาการบันทึกบัญชีมากขึ้น

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงตามทีเ่ สนอในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ครั้งที่ผานมา
ผลการดําเนินการ

แผนการปรับปรุงที่เสนอ
ในภาค/ปการศึกษาครัง้ ทีผ่ านมา
แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง

เพิ่มแบบฝกหัด นําตัวอยางในเสร็จรับเงิน
ใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิ ริง
๙
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอแผนการปรับปรุง
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
เชิญอาจารยพิเศษมาให
สัปดาหที่ ๒ ระหวางการสอน
อาจารยผสู อน ติดตอ
ความรูใหม ๆ ดานมาตรฐาน
หัวขอ รายงานทางการเงิน
หลักสูตรประสานงาน
บัญชี
ปรับรายงานผลการศึกษาที่ กอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารยผูสอน
มอบหมายใหทํางานเปนกลุม ให
เหมาะสมกับชวงเวลา
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนกั ศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บริษัท สถานประกอบการที่มกี ารปฏิบัติงานดาน
การบัญชี หรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีทที่ ันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง

๑๐
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ตัวอยาง มคอ.๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน
ออกฝ ก ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ว า ได บ รรลุ ผ ลการเรี ย นตามแผนที่ ว างไว ใ นรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ ภ าคสนามหรื อ ไม และหากไมเ ป น ไปตามแผนต อ งให เ หตุ ผ ลและขอ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการ
ฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก
การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การดําเนินการที่ตางไปจากแผนประสบการณภาคสนาม
ผลการดําเนินการ
อุปสรรค ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
แผนการปรับปรุง

๑
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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
xxx๔๘๒
ชื่อรายวิชา สหกิจศึกษา
๒. หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต
อาจารยภูริ อยูเย็น
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา
แผนการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศนักศึกษา
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกอนออก
ฝกประสบการณภาคสนามใน
วิชาสหกิจศึกษา
๑.๒ การเตรียมสถาน

การดําเนินการที่แตกตาง
จากแผนการที่กําหนด
๑.๑ รวมการปฐมนิเทศนักศึกษา
กอนออกฝกประสบการณ
ภาคสนามไวในวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
๑.๒ การจัดหาสถานประกอบ
๒

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๑.๑ ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษากอนออกฝกภาคสนาม
นอกเหนือจากการเรียนรายวิชา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
๑.๒ สรางเครือขายความรวมมือ
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ประกอบการเพื่อใหนักศึกษา
สมัครและคัดเลือก

การเพิ่มเติม เนื่องจากสถาน
ประกอบการบางแหงมีปญหา
ดานเศรษฐกิจขอยกเลิกการรับ
นักศึกษาเขาฝกปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา

กับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่ม
จํานวนสถานประกอบการ และ
จัดทําทะเบียนรายชื่อสถาน
ประกอบการ ใหมีตัวเลือกมากขึ้น

๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
แผนการดําเนินการ
๒.๑ การจัดประชุมชี้แจง
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมาย
ของสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง บทบาทหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
การนิเทศ การประเมินผล
นักศึกษา
๒.๒ การกําหนดแผนการ
นิเทศนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ จํานวน ๑ ครั้ง

การดําเนินการที่แตกตาง
จากแผนการที่กําหนด
๒.๑ เปนไปตามแผน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๒.๑ ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ
การวางแผนการพัฒนานักศึกษา
รวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและพนักงานที่
ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการกอนที่นักศึกษา
ออกสหกิจศึกษา

๒.๒ มีการเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศ เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษา
มีภาระงานสอนมากไมสามารถ
ไปนิเทศนักศึกษาตามที่กําหนด

๒.๒ การวางแผนในเรื่องการจัด
เวลาในการสอนและการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษากอน
ลวงหนา โดยประสานกับสถาน
ประกอบการ

๓. การเตรียมพนักงานทีป่ รึกษา/ ผูควบคุม การฝกงานภาคสนาม (Field supervisors) จากสถาน
ประกอบการ
แผนการดําเนินการ

การดําเนินการที่แตกตางจาก
แผนการที่กําหนด
๓.๑ การประสานขอรายชื่อพนักงาน ๓.๑ การพบสถานประกอบการ
ใหม เพื่อสรางความรวมมือ
ที่ปรึกษา และลักษณะงานที่
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม
และการชี้แจงใหสถาน
ประกอบการทราบถึงวัตถุ
๓

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต
๓.๑ ติดตอสถานประกอบการหรือ
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
เพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรม
ความยากงายของงานที่เหมาะสม
กับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
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ลวงหนาไมนอ ยกวา ๔ เดือน หรือ
๑ ภาคการศึกษากอนการออกฝก
ประสบการณสหกิจศึกษา

ประสงค สิ่งทีค่ าดหวังจาก
การปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู
ของนักศึกษาที่ตองการให
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน
๓.๒ มอบเอกสารคูมือ การให
คําปรึกษา คําแนะนําและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษา

๓.๒ ดําเนินการตามแผน

๓.๒ ควรมีการเตรียมการกําหนด
ลักษณะงานทีใ่ หนักศึกษาปฏิบัติ
และกําหนดหัวขอโครงงานที่
ตองการใหศึกษาที่ชัดเจนเปน
ประโยชนทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ ามารถนํามาใชเปน
โจทยในการศึกษาไดเปนอยางดี
และกําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดานสหกิจศึกษา
ระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ ๑
ครั้ง

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลี่ยนแปลง
๔.๑ การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
มอบหมาย
- มีการเปลี่ยนสถานประกอบการที่แตกตางจาก
แผน การปฏิบัติงานที่กําหนดใหนักศึกษา
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา
๔.๒ การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต
- การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ใหนักศึกษา

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต

- ควรมีการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ควรแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา วาอาจมีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจําเปนของสถาน
ประกอบการ

๔
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หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จํานวน ๒๐ คน จากนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปน ๒๐%
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จํานวน ๒๐ คน คิดเปน ๑๐๐%
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
(๑๐๐ – ๘๐ คะแนน)
B+
(๗๙ – ๗๕ คะแนน)
B
(๗๔ – ๗๐ คะแนน)
+
C
(๖๙ – ๖๕ คะแนน)
C
(๖๔ – ๖๐ คะแนน)
+
D
(๕๙ – ๕๕ คะแนน)
D
(๕๔ – ๕๐ คะแนน)
F
ต่ํากวา ๕๐ คะแนน
รวม

จํานวน
๖
๘
๖

รอยละ
๓๐%
๔๐%
๓๐%

๒๐

๑๐๐%

๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
๕.๑ สถานประกอบการไมสามารถรับนักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เนื่องปญหาดาน
เศรษฐกิจ สถานประกอบการจําเปนตองปรับลดพนักงานลง ไมมีภาระงานใหปฏิบัติจึงไมสามารถรับ
นักศึกษาปฏิบัติงานได แมวาจะตอบรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานแลว
๕.๒ สถานประกอบการบางแหงยังไมคอยเขาใจระบบสหกิจศึกษาดีพอ

๔

901

มคอ. ๖

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
- อุปสรรคดานงบประมาณที่สนับสนุนการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา โดยเฉพาะกรณีที่สถาน
ประกอบการอยูตางจังหวัด และงบประมาณในการประสานกับสถานประกอบการในการสรางพันธมิตร
เพิ่มขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
- ขาดการกระตุน ในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และ
สถานประกอบการไมสามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงดูแลใหคําแนะนําไดอยางเต็มที่
เพราะพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยงตองดูแลนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหลายสถาบัน
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
- จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และสามารถสรางพันธมิตรกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดมากขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหนวยงานภายใน ซึ่งเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานประกอบการ อํานวยความสะดวก ตลอดจนจัดหา สรางพันธมิตรเพิม่ ขึ้น เพื่อใหมีสถาน
ประกอบการเครือขายมากขึ้น

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (แนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
๑.๑.๑ จุดแข็ง
- นักศึกษาไดเขาใจและเรียนรูงานจากการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎีที่ไดเรียนใน
วิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตาม
งานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนอยางดี
๑.๑.๒ จุดออน
- นักศึกษาขาดทักษะการใชซอฟตแวรตา ง ๆ ทางการบัญชีในสถานประกอบการ เนื่องจาก
นักศึกษายังขาดทักษะในดานนี้และเปนการเริ่มปฏิบตั ิงาน ซึ่งการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
ตองใชประสบการณและการปฏิบัติงานมากกวานี้
๕
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
- นักศึกษายังขาดประสบการณในการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง มีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย
- สถานประกอบการมีขอมูลที่สําคัญไมสามารถใหนักศึกษาปฏิบัติได
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลี้ยง/
ผูควบคุมการฝกงานจากสถานประกอบการ
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
๒.๑.๑ จุดแข็ง
- นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูงานทางดานบัญชีจากการปฏิบัติงานจริง และเกิดทักษะมี
ประสบการณในวิชาชีพ
- นักศึกษาสวนใหญมีความรูในทฤษฎีเพียงพอตอการประยุกตใชกบั งานจริงไดเปนอยางดี
๒.๑.๒ จุดออน
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการทํางาน การใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
เนื่องจากสถานประกอบการมีความตองการผูมีความสามารถทํางานไดทันที
- นักศึกษาบางคนยังมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายไมดีพอ
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
- สถานประกอบการใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีผลการเรียนรูตามที่
หลักสูตรคาดหวังเปนอยางดี
- ควรเพิ่มทักษะการใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชีใหมากขึ้น และใหมีโปรแกรมประยุกต
ทางการบัญชีมากขึ้น โดยอาจสรางความรวมมือกับองคกรธุรกิจทีผ่ ลิตโปรแกรมสําเร็จรูปในการเพิ่มพูน
ความรูและทักษะใหกบั นักศึกษามากขึ้น

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
- จัดใหมีการฝกอบรมใหนักศึกษามีทักษะวิชาชีพที่จาํ เปนตอการทํางานมากขึ้น และมีการประเมิน
ทักษะกอนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ประสานงานกับสถานประกอบการใหมีพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงกอนนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน
- ใหนักศึกษามีความพรอมตอการออกปฏิบัติงาน โดยใหนักศึกษาสามารถสรางความคุนเคยกับ
พนักงานที่ปรึกษาลวงหนากอนการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
๖
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๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง
กอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผานมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ ๑.

เหตุผลของความสําเร็จและผลกระทบในกรณีไม
สําเร็จ

- การขอเพิ่มทักษะการอบรมเรื่องการใชภาษา - นักศึกษาเรียนรูเรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ได
เพื่อการสื่อสารใหกับนักศึกษา
จากโครงการการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
- การขอเพิ่มจํานวนสถานประกอบการ เพื่อให - จัดเพิ่มได จํานวน ๒ แหง ยังไมเพียงพอกับความ
เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาในการเลือก
ตองการของนักศึกษาทีต่ องการออกปฏิบัติงานสหกิจ
สถานประกอบการที่มีภาระงานตรงตาม
ศึกษาเพิ่มขึ้น
ความสามารถของนักศึกษา
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
- จัดหลักสูตรเสริมทักษะที่
จําเปนใหนักศึกษามีความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๘

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบและ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรโดยขอเพิม่ รายวิชาบังคับที่เรียนกอนรายวิชาสหกิจศึกษา คือ รายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา ๑(๐-๒-๑)
- การเสนอขอเพิ่มงบประมาณในการดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาการบัญชี เชน คาใชจายใน
การนิเทศ การหาสถานประกอบการเพิ่มเติม

๗
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
ลงชื่อ

จอมใจ การรักษ
(รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ

อนุชา ตั้งจิต
(ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต)
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ

ภูริ อยูเย็น
(อาจารยภูริ อยูเย็น )
อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๘
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ตัวอยาง มคอ. ๗
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจําป
โดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มผี ลกระทบตอหลักสูตร สรุป
ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรที่เกีย่ วของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูล
ในการศึกษาดวยตนเองเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู
ประเมินภายนอกไดดวย
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘
หมวดที่ ๙

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูประเมินอิสระ
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

๑
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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร บัญชีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
๒. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

๑

นาง วิไลพร สอนงาย
รองศาสตราจารย

๒

นาง จอมใจ การรักษ
รองศาสตราจารย

๓

นางสาว ญาดา สอนดี
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

สถานศึกษา

D.B.A (Accounting)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ด.
บช.ม.
บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.

The University of Florida
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๔. วันที่รายงาน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๕๐
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๔๘
๒๕๔๓
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๕. ปการศึกษาที่รายงาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๖. สถานทีต่ งั้
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
จํานวน ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน
จํานวน ๙๕ คน
๒.๑ จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมมี
๒.๒ จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
จํานวน ๙๕ คน
๒.๓ จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
จํานวน ๒ คน
๒.๔ จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
ไมมีวิชาเอก
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รอยละ ๙๕
๓.๒ ขอสังเกตเกีย่ วกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุทมี่ ีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

๓
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๑) นักศึกษาลาออก
รอยละ ๓
๒) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
รอยละ ๑
๓) นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพ F ตองลงทะเบียนเรียนใหม
รอยละ ๑
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
ปที่เขา
คางชั้น
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๑ (ปที่ทําการประเมิน)
รวม
จํานวนนักศึกษาที่สอบผานตามแผน
การศึกษาของหลักสูตร
รอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผน
การศึกษาของหลักสูตร
(คํานวณจากจํานวนนักศึกษาป ๒
ของแตละรุน )

ปการศึกษา (จํานวนรับจริง)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๕
๙๕
๙๕
๙๖
๙๖
๙๗
๙๗
๙๘
๙๙
๙๗
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๑๐๐ ๑๙๗ ๒๙๔ ๓๙๐ ๓๙๔
๙๕

๙๕

๙๗.๙๔

๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร เปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
- รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๒ = ๙๗.๐๐
- รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓ = ๙๘.๙๗
- รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๔ = ๙๘.๙๖
๔
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๖. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
นักศึกษามีปญ
 หาตั้งแตการเริ่มตนการศึกษา เชน การไมชอบคณิตศาสตร การยายคณะ การเขามาดวย
เงื่อนไขพิเศษ (นักกีฬาชาติ) เปนตน
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
- วันที่สํารวจ วันซอมรับปริญญา ปการศึกษา ๒๕๕๘
- จํานวนแบบสอบถามทีส่ ง ๙๕ ฉบับ
- จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ๗๖ ฉบับ
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๘๐
- การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
การไดงานทํา

จํานวน
รอยละของผูตอบกลับ

ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขาที่ ศึกษาตอ สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
๖๘
๔
๓
๑
๘๙.๕
๕.๒
๔.๐
๑.๓

ยังไมได
งานทํา

รวม

๐
๐

๗๖
๑๐๐

๘. การวิเคราะหผลที่ได
ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญไดทํางานตามคุณวุฒทิ จี่ บการศึกษา อยางไรก็ตาม อาจมีผูสําเร็จการศึกษา
บางคนเปลีย่ นไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ เชน การเงิน เปนตน ทั้งนี้เปนเพราะสาขาวิชาการบัญชีเปนสาขาวิชา
พื้นฐานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังพบวามีผูสําเร็จการศึกษาบางสวน ไดศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ ผูสําเร็จการศึกษาบางสวนชวยงานธุรกิจครอบครัวหลังจากสําเร็จการศึกษา

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
ในชวง ๒ ปทผี่ านมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนการทําวิจัยและนําสูการเผยแพรในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ทําใหคณะบริหารธุรกิจจําเปนตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองตามนโยบาย
ดังกลาว เชน การใหมีการเสนอผลการวิจัยในระดับภาควิชา การเรียนการสอนของวิชาการบัญชีเนนการทําวิจัย
เปนตน
๕
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๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบันทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
ในชวง ๒ ปทผี่ านมามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีอยางมาก ทําใหการเรียนการสอนตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งตลาดแรงงานวิชาชีพบัญชีมีความตองการใหบัณฑิตมี
ความรูในเชิงการนําไปปฏิบัติไดทันที รวมทั้งการมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ดังนัน้ การเรียนการสอนจึงตองมุงเนน
การใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมทั้งการใหนักศึกษาไดเรียนรูการมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

หลักการบัญชีขนั้ ตน
แคลคูลัส ๑
จิตวิทยาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาในกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
เศรษฐศาสตรจุลภาค
การบัญชีขั้นกลาง ๑
ธุรกิจและสภาพ
แวดลอมทางกฎหมาย
การประมวลผลดวย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาในกลุมวิชา
สังคมศาสตร
เศรษฐศาสตรมหภาค
การบัญชีขั้นกลาง ๒
หลักการจัดการ
หลักสถิติ

จํานวน
นักศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

ภาค/
ป
การศึกษา
A

B+

B

C+

C

D

F

S

U

๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔

๗
๓
๑๐
๑๐

๑๓
๖
๑๖
๑๒

๑๘
๑๐
๑๕
๑๘

๒๕
๑๕
๓๗
๒๕

๒๒ ๑๓ ๒
๑๖ ๑๗ ๑๘
๒๐ ๒
๒๕ ๕ ๕

๕
-

-

-

ลงทะ สอบ
เบียน ผาน
๑๐๐ ๑๐๐
๑๐ ๑๐๐ ๘๕
- ๑๐๐ ๑๐๐
- ๑๐๐ ๑๐๐

๑/๒๕๕๔
๒/๒๕๕๔
๒/๒๕๕๔

๑๒
๔
๑๐

๑๒
๗
๑๕

๒๐ ๒๕ ๒๕
๑๐ ๒๓ ๒๕
๒๐ ๒๓ ๑๕

๖
๘
๔

๔
๓

๔
๕

-

-

๑๕
๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๘๑
๙๐

๒/๒๕๕๔

๒๐

๒๕

๒๕ ๒๕

๕

-

-

-

-

-

-

๑๐๐

๑๐๐

๒/๒๕๕๔
๒/๒๕๕๔

๒๕
๑๐

๒๕
๑๕

๓๐ ๑๕ ๕
๓๐ ๒๕ ๑๘

๒

-

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๒/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕

๒๐
๖
๑๐
๑๘
๓

๒๒ ๒๗ ๒๖ ๑๕
๑๐ ๑๔ ๑๘ ๑๘
๑๓ ๒๒ ๒๕ ๑๓
๒๒ ๒๗ ๒๖ ๗
๑๐ ๑๒ ๒๐ ๑๒

๘
๔
๑๐

๔
๓
๕

๕

-

-

๒๐
๑๐
๑๐

๑๐๐
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๑๐๐
๗๗
๘๗
๙๗
๘๒

๖

D+

W
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ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
การบัญชีตนทุน ๑
การภาษีอากร ๑
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
การจัดการการผลิต
หลักการตลาด
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม
วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
การบัญชีขั้นสูง ๑
การบัญชีบริหาร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
การภาษีอากร ๑
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
การบัญชีขั้นสูง ๒
การสอบบัญชี
การงบประมาณยุคใหม
ระบบสารสนเทศทาง
การบัญชี
วิชาภาษา (เลือก)
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
การตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

ภาค/
ป
การศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

B

C+

จํานวน
นักศึกษา

A

B+

C

D+

D

F

S

U

W

๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

๒๐
๑๔
๑๐
๑๒

๒๕ ๓๒ ๒๐ ๑๙ ๒๙ ๑๘ ๑๗
๑๒ ๒๗ ๒๕ ๒๑
๑๘ ๒๖ ๒๕ ๑๖

๒
-

-

-

-

-

-

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

๙
๑๓
๑๘

๒๕
๒๒
๒๒

๓๐ ๑๗ ๑๖
๒๖ ๒๐ ๑๖
๒๙ ๑๕ ๑๔

๑๑

๑๐

-

-

-

-

๙๗
๙๗
๙๗

๙๗
๙๗
๙๗

๒/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖

๘
๙
๗

๒๒ ๒๕ ๑๖ ๑๘
๑๗ ๒๙ ๒๕ ๑๒
๒๒ ๒๘ ๒๐ ๑๙

๘
๖
๑

๕
-

๒
-

-

-

-

๙๗
๙๗
๙๗

๙๗
๙๕
๙๗

๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๑/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖

๑๘
๑๑
๑๒
๒๐
๒๐
๑๑
๑๐
๑๕

๒๕
๒๒
๒๔
๒๗
๒๗
๒๒
๒๐
๓๐

๓๐
๒๔
๒๘
๒๓
๒๓
๒๙
๒๔
๓๒

๑๙ ๕
๒๘ ๑๒
๒๕ ๘
๒๐ ๗
๒๐ ๗
๒๓ ๑๒
๑๙ ๑๘
๑๙ -

๕
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๖
๙๖
๙๖

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๗
๙๖
๙๖
๙๖

๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖
๒/๒๕๕๖

๑๐
๑๒
๑๒
๒๔

๒๕
๓๐
๓๐
๒๘

๒๖
๒๕
๒๕
๑๕

๒๔ ๑๒
๒๖ ๔
๒๖ ๔
๑๒ ๑๘

-

-

-

-

-

-

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๙๗
๙๗
๙๗
๙๗

๑/๒๕๕๗

๑๓

๒๓

๑๘ ๑๗ ๑๓

๓

-

-

-

-

-

๙๗

๙๗

๗

ลงทะ สอบ
เบียน ผาน
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ชื่อวิชา

รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห
การเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษา
สัมมนาการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
สหกิจศึกษา

ภาค/
ป
การศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

C+

จํานวน
นักศึกษา

A

B+

B

C

D+

D

F

S

U

W

ลงทะ สอบ
เบียน ผาน

๑/๒๕๕๗

๙

๑๒

๑๘ ๒๖ ๒๘

๔

-

-

-

-

-

๙๗

๙๗

๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗

๑๐
๓๕
๑๒
๑๔
๑๑
๖

๑๐
๔๕
๑๓
๑๘
๑๕
๘

๑๖ ๑๙ ๒๖ ๒๓
๒๕ ๓๐ ๙
๒๙ ๓๐ ๑๒
๖
-

๒
๑
-

-

๑
-

-

-

-

๒๐
๙๖
๙๕
๙๗
๙๗
๒๐

๒๐
๙๖
๙๕
๙๖
๙๗
๒๐

๒. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมปกติ
๒.๑ รหัสวิชา xxxxxx
วิชาแคลคูลสั ๑

มีความผิดปกติ คือ คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเฉลีย่ ต่ํากวา ๒.๐๐

๒.๒ การดําเนินการ
ตรวจสอบ

สอบถามจากนักศึกษาทีข่ อถอนวิชาและที่ได F

๒.๓ เหตุผลทีท่ ําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ เกณฑ
ที่ตั้งไว

นักศึกษาทีม่ ีคุณวุฒิกอ นเขาศึกษาสายศิลปคํานวณจะมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํา
(ประมาณ ๑.๕) เมื่อตองมาเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร จากการสัมภาษณ
นักศึกษากลุมนี้ พบวานักศึกษามีพื้นฐานคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไม
พอเพียง

๒.๔ มาตรการแกไขที่ได
ไดขอใหอาจารยภาควิชาคณิตศาสตรปรับวิธีการสอน โดยใหแบบฝกหัดมากขึ้น
ดําเนินการแลว
นอกจากนั้นไดประสานกับชมรมบัญชีของคณะใหมีการเปดการสอนพิเศษให
นักศึกษาที่มปี ญหา รวมทัง้ การปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรกอ นเรียนวิชที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส ๑

๘
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๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
ไมมี
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มกี ารสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชาเกือบรอยละ ๑๐๐ ไดสอนครบถวน หากการสอนเนือ้ หาในรายวิชาไมครบถวน เนือ่ งจาก
เหตุผล เชน มีวันหยุดตรงตามตารางสอน ผูสอนติดภารกิจสําคัญ เปนตน ผูสอนจะนัดมาเรียนชดเชยในตอนเย็น
หรือชวงวางของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๑. ปญหาในการบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรโดยรวมไมมีปญหา อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรมีวิชาเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา
ปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้น คือ ความเพียงพอของสถานประกอบการใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมทัง้ การจัดสรรสถาน
ประกอบการใหตรงกับความตองการของนักศึกษา
๒. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ถึงแมปญหาขางตนจะเปนปญหาของการบริหารหลักสูตรก็ตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
พยายามสรางเครือขายเพิ่มสถานประกอบการ เชน ติดตอไปยังศิษยเกา เพือ่ ขอความชวยเหลือใหนักศึกษาเขา
ฝกงาน จากประสบการณทผี่ านไดรับความชวยเหลือเปนอยางดี
๓. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีโครงการการประสานงานใหบริษทั เอกชนรับนักศึกษาฝกงานเพือ่ ปองกัน
ปญหาที่เกิดจากความไมเพียงพอ และความไมเหมาะสมของสถานประกอบการ นอกจากนั้นยังนําปญหาที่พบ
จากการดําเนินการปกอน ๆ มาวิเคราะห รวมถึงการหารือผูประกอบการ เพือ่ หาทางลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการที่นักศึกษาทํางานไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และคุณภาพงาน

๙
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หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ): วันที่สาํ รวจ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน
จุดออน
๑) เนื่องจากนักศึกษาเรียนวิชาหลักการบัญชี
ตั้งแตป ๑ นอกจากนั้นมาตรฐานการบัญชีมีการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง จึงทําใหนักศึกษากังวลวา
อาจมีการหลงลืมมาตรฐานการบัญชี รวมทั้ง
ความรูทางดานการบัญชีอาจไมเปนปจจุบัน
๒) การใชโปรแกรม Excel ขั้นสูงในการทํางาน
ดานบัญชี

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๑) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอ นวัน
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

๒) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอ น
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
๑) จะดําเนินการเพือ่ ดํารงและเสริมจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ ง เชน การสงอาจารยไปศึกษาตอระยะสั้นใน
ตางประเทศ การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมา
บรรยาย เปนตน
๒) สนับสนุนใหนักศึกษาไดใชเทคโนโยลีชวยในการ
สืบคนขอมูลในการเรียนมากที่สุด

จุดแข็ง
๑) อาจารยผูสอนมีชื่อเสียง ประสบการณ และมี
๒) ความสามารถในการถายทอดดานการบัญชี
ไดเปนอยางดี
๒) มีจํานวนคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต
อยางเพียงพอและทั่วถึง

๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
เนือ่ งจากวัตถุประสงคของหลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูความสามารถดานการบัญชี การ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไปในป ๒๕๕๘ ควรพิจารณาเพิ่มวิชาที่สรุปประเด็นที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชี
แยกเปนรายวิชาโดยเฉพาะ

๒. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
การประเมินจากผูมีสว นเกี่ยวของทําโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการหลังจากนักศึกษาเสร็จสิ้น
วิชาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ รวมทั้งการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตหลังจากบัณฑิตเรียนจบไป
แลว ๑ ป
๑๐
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๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน
จุดออน
๑) นักศึกษาไมมีความอดทนในการปฏิบตั ิงาน
โดยเฉพาะระยะเวลา ๒ – ๓ เดือนแรก นักศึกษา
จะลาออกจากงาน

๑) การแกไขจุดออน คือ การใหนักศึกษารุนพี่มาพบ
กอนจบการศึกษา โดยเลาใหฟงสภาพการทํางานใน
ระยะเริ่มตน เพือ่ ชี้แนะทางออกที่เปนไปได

๒) นักศึกษามีความเปนตัวของตัวเองสูง และไม
สามารถทํางานเปนทีมได

๒) มุงเนนการทํางานเปนกลุมของแตละวิชา รวมทั้ง
ใหการประเมินผลทั้งรายบุคคลและรายกลุม

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

จุดแข็ง
๑) นักศึกษามีความรูความสามารถทางการบัญชี
เปนอยางดี
๒) นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษดี

ไมมี
ไมมี

๒.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑
ไมมีผลกระทบตอการปรับปรุงหลักสูตร
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๓.๑ ระบบการประเมินและเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี











๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา











๑๑
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ตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย
๒๕๕๔

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของ ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา











๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดป
การศึกษา











๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา



















๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน











๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง











๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป











๑๒
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๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐



๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐





๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐











๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รบั เขาเปนไปตามแผน











๑๕. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริม่ แรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด



รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป

๑๑

๑๒

๑๒

๑๓

๑๕

ตัวบงชีบ้ งั คับ (ขอที่ )

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

ตัวบงชีต้ องผานรวม (ขอ)

๙

๑๐

๑๐

๑๑

๑๒

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้
๑) ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่๑ – ๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ
๒) มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้รวมในแตละป

๑๓
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๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๘๐ %

๘๕%



๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

๑๐๐ %

๑๐๐ %



๓. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดการฝก
ประสบการณวิชาชีพ(แบบมคอ.๔) (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

๑๐๐ %

๑๐๐ %



๔. จัดทํารายงานการดําเนินการของรายวิชา รายงานการ
ภายใน ๓๐
ดําเนินการฝกประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕
วัน
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา

๓๐ วัน



๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน
๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา

ภายใน ๖๐
วัน

๕๕ วัน



๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา

๑๐๐ %

๙๐ %

X

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน และหรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.๗ ที่แลว

มี

ครบถวน



๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

มี

มี



๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร

๑๔
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๑๐๐ %

๑๐๐ %



๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอ ยกวารอยละ ๕๐ ตอป

๕๐%

๖๐ %



๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๓.๕

๔.๒๐



๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๓.๕

๓.๘๒



๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจากนักศึกษา
ภายหลังการเรียนรอยละ ๑๐๐

๑๐๐ %

๑๐๐ %



๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รบั เขาเปนไปตามแผน

๑๐๐ %

๑๐๐ %



๘๐%

๘๖%



๙. อาจารยประจําทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

๑๕. บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริม่ แรกไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด
๓.๓ สรุปผลการประเมินเมื่อครบหลักสูตร

มีการดําเนินการครบตามขอ ๑-๕ และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ ๑๔ ขอ จาก ๑๕ ขอ คิดเปน
รอยละ๙๓.๓๓ โดยขอ ๘ การปฐมนิเทศอาจารยใหม ใชการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผานการ
ประเมิน (เกินรอยละ ๘๐ ของตัวบงชีท้ ั้งหมด)

๑๕
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ทุกรายวิชาใชการประเมินโดยระบบ E-Evaluation โดยนักศึกษาครบทุกวิชา รวมทั้งผูสังเกตจากภาควิชา
และคณะกรรมการที่แตงตัง้ โดยภาควิชา และการประชุมของคณะกรรมการบริหารภาควิชา
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินอยูในระดับดี มีบางประเด็นที่เกี่ยวของกับเกรดที่นกั ศึกษาใหความเห็นวาอาจารยผูสอนไม
ควรทีจ่ ะเขมงวดมาก เนือ่ งจากมีผลกระทบตอการสมัครงานที่ไมสามารถแขงขันกับบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัย
อื่นได
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
จากการที่ภาควิชาไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินกลยุทธการสอนของทุกวิชา ผลการประเมิน
ประสิทธิผลอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามยังมีปญหาอยูบ างวิชาทีค่ วรมีสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น เนือ่ งจากนักศึกษา
ไมเห็นภาพจึงไมเขาใจในรายวิชา เชน การสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนตน ขอเสนอแนะ
ดังกลาวไดแจงใหผูสอนทราบแลว ความเห็นของนักศึกษาไมมีผลตอกลยุทธโดยรวมของภาควิชา
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู
ตามกลุม สาระหลักทัง้ ๕ ประการ
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง

นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ ละความเข า ใจในคุ ณ ค า แห ง วิ ช าชี พ ควรเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ รวมทั้งนักศึกษามี เกี่ยวกับการบริหารเวลามาบรรยายในวัน
ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย เคารพและสามารถปฏิ บั ติ ต าม ปจฉิมนิเทศ
กฎระเบี ย บของสถาบั น และสั ง คม และมี จิ ต สํ า นึ ก และมี
พฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถใน
การบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม

๑๖
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๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู
ตามกลุม สาระหลักทัง้ ๕ ประการ
๒. ความรู

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง

นักศึกษามีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และวิธีการทางการบัญชีรวมทั้งมีความรูและความเขาใจในองค
ความรู ท างด า นอื่ น ที่ สั ม พั น ธ กั บ องค ค วามรู ด า นการบั ญ ชี
อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถในการบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชกับองคความรูทางการบัญชี รวมทั้งขาดเทคนิค
การปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ

ควรสอดแทรกวิชาการบัญชีที่บูรณาการ
ระหวางการบัญชีการเงิน และการบัญชี
บริหาร รวมทั้งสารสนเทศทางการบัญชี
เขาหากัน

๓. ทักษะทางปญญา
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูลและแนวคิดตางๆ
เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนได
ดวยตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถประยุกตและบูรณา
การความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ใหมในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมทั้ งนัก ศึกษาสามารถติ ดตาม
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองและครบถวน

ไมมี

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาสามารถปฏิบั ติและรั บผิดชอบงานที่ ไดรับมอบหมาย
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั ก ศึ ก ษามี ม นุ ษ ย สั มพั น ธ ที่ ดี สามารถ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สถานการณ แ ละ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี รวมทั้งนักศึกษามีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู นํ า หรื อ ในบทบาทของผู ร ว มที ม งาน และนั ก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของตนเองอยางตอเนื่อง
๑๗

ไมมี
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๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู
ตามกลุม สาระหลักทัง้ ๕ ประการ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง

นั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะการใช วิ ธี วิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การ
ตั ด สิ น ใจอย า งสร า งสรรค ใ นการแปลความหมาย รวมทั้ ง
นัก ศึ กษาสามารถไม ส ามารถทํ างานเป นที มได อย างไรก็ ต าม
นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
และการสื่อสารสารสนเทศ

ควรประสานงานไปยังภาควิชาที่สอนวิชา
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ ห
มุงเนน การทําแบบฝก หัดและมี ทดสอบ
ยอยใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดตื่นตัว
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการมอบหมายให
ทํางานเปนกลุมมากยิ่งขึ้น

๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
มีจํานวนอาจารยใหม ๑ คน ไดรับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย และภาควิชาไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๓.๑ สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
หัวขอหลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมทั้งแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งดาน
วิชาการและกิจกรรม
๓.๒ สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารยใหมมีความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย

๑๘
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๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑ กิจกรรมที่จดั หรือเขารวม

๑. การอบรมมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญชี

จํานวนผูเขารวม
อาจารย บุคลากร
สาย
สนับสนุน
๒๐

๒. การอบรมภาษาอังกฤษ
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ

๕

๔.๒ สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับ

เปนประโยชนมาก อยางไรก็ตามควรจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในภาควิชา
เพือ่ ใหมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง

๓

เปนประโยชนมาก ควรทําอยางตอเนือ่ งทุกภาค
การศึกษา

๕

เปนประโยชนมาก และควรจัดอบรมดานการ
แตงกายดวย

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑.ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ ๒.ความเห็นของหลักสูตร/
การเสนอแนะจากผูประเมิน ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ
การเสนอแนะ
๑.๑ ควรจัดใหมีการอบรม
๒.๑ ยอมรับวานักศึกษาเปนจริง
ทางดานความอดทนตอการ
ตามความคิดเห็นของผูประเมิน
ทํางานโดยเฉพาะการเริ่มตน และวางแผนที่จะตองปรับ
ของงาน รวมทั้งฝกใหนักศึกษา ทัศนคติตอ การทํางาน
ทํางานกันเปนทีม
๑.๒ ควรเนนใหมีการเรียนวิชา ๒.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็น
ทางดานการเงินมากยิ่งขึ้น
ของผูป ระเมิน

๑๙

๓.การนําไปดําเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

๓.๑ ความเห็นในลักษณะเดียวกันนี้
เกิดขึ้นกับนักศึกษาคณะอื่น ดังนั้นควร
นําความเห็นดังกลาวขึ้นสูระดับ
มหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาเรียน
ผานวิชาศึกษาทั่วไป
๓.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็นของผู
ประเมิน และจะไดนําไปปรับหลักสูตร
ในคราวตอไป
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หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผา นมา
ภาควิชาไดดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอ การทํางานใน
ระยะเริ่มตน และการทํางานเปนทีม นอกจากนั้นยังกําลังพิจารณาเพื่อปรับหลักสูตรใหนักศึกษาของภาควิชาใน
สามารถเลือกวิชาทางการเงินใหมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มการปฐมนิเทศนอกเหนือจากการเปดสอนรายวิชาเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาในหลักสูตรดวย
แผนดําเนินการ
๑.๑ แผนการปรับ
ทัศนคติตอ การทํางาน

ผูรับผิดชอบ
วันสิน้ สุดการ
ดําเนินการตามแผน
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางเกสร กลิน่ บัญชี

๑.๒ แผนการปรับ
๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรใหบรรจุวชิ า
ทางการเงิน
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ไมมี

นายคิดดี ทําดี

ความสําเร็จของแผน
ไดเรียนเชิญวิทยากร และ
ศิษยเกา บรรยายเกี่ยวกับ
ความสําคัญของวิชาชีพบัญชี
ปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพในการปจฉิม
นิเทศ
กําลังดําเนินการ

๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร
- ควรจัดใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชาทางดานการเงิน โดยอาจปรับปรุงหลักสูตรใหมีวิชาโท หรือ
แนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนวิชาทางดานการเงินเปนวิชาเลือกเสรี
๒.๒ ขอเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
- ไมมี

๒๐
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๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ เชน กรณีศึกษา เปนตน
- เรียนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรูอาจารยประจํา และสนับสนุนทุนในการทําวิจยั ใหแก
อาจารยชาวตางประเทศนั้น
- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูเกีย่ วกับระบบ Oracle เนื่องจากในปจจุบนั มหาวิทยาลัย
ดําเนินการติดตั้งระบบ รวมถึงการอบรมภาษาอังกฤษใหดวย
๓. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป ๒๕๖๐
แผนปฏิบตั งิ าน
ปรับหลักสูตรเพือ่ ใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชา
ทางดานการเงิน

ผูรับผิดชอบ
วันที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายคิดดี ทําดี

แผนการปรับทัศนคติตอ การทํางาน

ตอเนือ่ ง

นางสมบุญ ใจซื่อ

อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ
เชน กรณีศึกษา เปนตน

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม รักบัญชี

เรียนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรู
อาจารย รวมทั้งหาชองทางในการทําวิจัยกับ
อาจารยชาวตางประเทศนั้น

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธรรมาภิบาล การบัญชี

อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย
ลายเซ็น :
วิไลพร สอนงาย
ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย
ลายเซ็น :
วิไลพร สอนงาย
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย ดร. ไทย คุมภัย (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :
ไทย คุมภัย
เห็นชอบโดย : ศาสตราจารย ดร. บริหาร รักธุรกิจ (คณบดี)
ลายเซ็น :
บริหาร รักธุรกิจ

๒๑

วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๘
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เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

๒๒
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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน กรณีจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) ต้ อ งมุ่ งให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมีห ลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบัน อุด มศึกษาใด จัด การศึกษาในหลักสูต รระดับปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตร์
หรือสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูต รห้าปี) อยู่ในวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูต ร
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรห้าปี)
๑. ชื่อสาขา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิชาเอกเดี่ยว*
๑) การศึกษาปฐมวัย
๒) การประถมศึกษา
๓) ภาษาไทย
๔) คณิตศาสตร์
๕) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๖) ฟิสิกส์
๗) เคมี
๘) ชีววิทยา
๙) สังคมศึกษา
๑๐) สุขศึกษา
๑๑) พลศึกษา
๑๒) ศิลปศึกษา
๑๓) ดนตรีศึกษา
๑๔) นาฏศิลป์
๑๕) คอมพิวเตอร์
๑๖) ภาษาต่างประเทศ**
๑๗) ธุรกิจศึกษา
วิชาเอกคู่*
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ฟิสิกส์
๕) เคมี
๖) ชีววิทยา
๗) สังคมศึกษา
๘) สุขศึกษา
๙) พลศึกษา
๑๐) ศิลปศึกษา
๑๑) ดนตรีศึกษา
๑๒) นาฏศิลป์
๑๓) คอมพิวเตอร์
๑๔) ภาษาต่างประเทศ**
๑๕) ธุรกิจศึกษา
๑๖) การศึกษาพิเศษ***
๑๗) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่***
๑
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๑๘) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน***
๑๙) เทคโนโลยีการศึกษา***
๒๐) การวัดและประเมินผลการศึกษา***
* สถาบันสามารถใช้ชื่อวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกที่แตกต่างจากนี้ได้ และจะมีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต
วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้
เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา
วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
**ให้ระบุชื่อภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน
โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกที่มีการสอนในชั้นเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหนึ่ง
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ค.บ. (*........................) หรือ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*……………….)
ศษ.บ. (*……………….) หรือ
การศึกษาบัณฑิต (*……………….)
กศ.บ. (*……………….)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (*……………….)
B.Ed. (*……………….)
* ให้ระบุวิชาเอก
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๑) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทํางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้รว่ มงานทุกกลุ่ม
๒
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๓) มี ความรอบรู้ และมี ความสามารถประยุ กต์ ความเข้ าใจอั นถ่ องแท้ ในทฤษฎี และระเบี ยบวิ ธี การ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
๕) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ
และสั งคมอย่ างมี เหตุ ผลที่ สมเหตุ สมผล โดยการบู ร ณาการศาสตร์ แ บบสหวิ ท ยาการและพหุ วิ ท ยาการเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
๕.๒ ด้านความรู้
๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
๓) มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช าที่ จ ะสอนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๒) สามารถคิ ด แก้ ปั ญหาที่ มี ความสลั บซั บซ้ อน เสนอทางออก และนํ าไปสู่ การแก้ ไขได้ อย่ าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๓
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๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
๕.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจาํ นวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๑๒๔ หน่วยกิต
ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑) วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๔๖ หน่วยกิต*
(โดยมีวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ในระยะสองภาค
การศึกษาปกติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
๒.๒) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๗๘ หน่วยกิต**
ประกอบด้วย
๒.๒.๑) วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
(๑) วิชาเอกเดี่ยว
ไม่น้อยกว่า
๖๘ หน่วยกิต***
(๒) วิชาเอกคู่
ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓๔ หน่วยกิต****
๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
๒.๒.๓) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๖๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ ทั้งนี้ มีข้อกําหนด ๔ ประการ ดังนี้
๔
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๑.* รายวิชาในวิชาชีพครู จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนดและสอนโดย
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนในคณะเจ้าของวิชานั้น
๒.** การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย:
ต้ อ งกํ าหนดให้ ชั ดเจนว่ า นั กศึ กษาจะต้ องเรี ยนวิ ชาเอกจากคณะที่ เปิ ดสอนสาขาวิ ชาหลั กนั้ น หรื อสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมี
ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาหลักนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เข้มข้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ในวิชาเอกนั้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้ จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก”
หรือดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพิ่มในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อมิให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักนั้นๆ
๓.*** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยว หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชานั้น
๔.**** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอก หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๘. ผลการเรียนรู้สําคัญ
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘.๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก: พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ ๔
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน)
๒) ธรรมคุ้มครองโลก: หิริ โอตตัปปะ
๓) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และความอดทน
๔) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหวั ใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกต่อสังคม
๘.๑.๒ ด้านความรู้
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย
วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางสังคม กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม
๕
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๓) ด้านเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
๔) ด้านวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหา
๘.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทัก ษะการคิดขั้นสูง ในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การสรุป
การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม
๘.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม
การเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม
๘.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู)
๘.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗
๒) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๘.๒.๒ ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๑) ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
๑.๑) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู
๑.๒) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
๑.๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
๑.๔) การออกแบบและจัดการเรียนรู้
๑.๕) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
๑.๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
๑.๗) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๙) การศึกษาพิเศษ
๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖
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๒) ความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการระหว่ า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
๒.๓) การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๘.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
๘.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มี ค วามไวในการรั บ ความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ และความรู้ สึ ก
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
๒) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
๓) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๘.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มี ความไวในการวิ เคราะห์แ ละเข้าใจข้ อมูล สารสนเทศที่ได้ รับจากผู้ เ รียนอย่า ง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ วิ ช าที่ ส อน และงานครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน

๗
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๘.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจั ดการเรียนรู้ที่มีรู ปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เ ศษ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
๘.๓ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)
๘.๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๒.๓) ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๖) สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๗) ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิ เคราะห์ ส รุ ปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็ก ปฐมวัย
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๒ วิชาเอกการประถมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับประถมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้การประถมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
๒.๓) ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๖) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๗) ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
๒.๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ทั้งนี้ กลุม่ ความรู้ข้อ ๒.๓) - ๒.๑๐) ให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ากลุม่ ละ ๖ หน่วยกิต
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาประถมศึ ก ษาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สาร มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช้ และนํ า เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๓ วิชาเอกภาษาไทย
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) หลักภาษา
(๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค
(๓) ฉันทลักษณ์
(๔) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร
๒.๒) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
(๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน
วรรณกรรมท้องถิ่น
วรรณกรรม ทางการศึกษา บทละครไทย
(๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภาษา และวรรณคดี
๒.๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการ
ใช้ภาษาไทย
(๒) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน
(๓) พลั ง ภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภาษาในสถานการณ์ ต่ า งๆ) เช่ น การพู ด
ในโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ
(๔) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
(๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๖) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
๑๐
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การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นภาษาไทยระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ ง ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาไทยอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๔ วิชาเอกคณิตศาสตร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัสจํานวนและ
การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความน่าจะเป็น
๒.๒) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึ กของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จาก
ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา สามารถสื่ อ สาร มี ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ค ณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ
๘.๑.๓.๕ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
(๑) คณิตศาสตร์
(๒) ฟิสิกส์
(๓) เคมี
(๔) ชีววิทยา
๒.๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๓) ดาราศาสตร์
(๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
๑๒
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์จาก
ผู้เรียนระดั บประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการ
เลื อ กใช้ แ ละนํา เสนอข้ อมู ล สารสนเทศสํ า หรั บ ผู้ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ว ไประดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปสําหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๑.๖ วิชาเอกฟิสิกส์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนฟิสิกส์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๑) คณิตศาสตร์ทจี่ ําเป็นสําหรับฟิสิกส์
(๒) กลศาสตร์
(๓) อุณหพลศาสตร์
(๔) คลื่น
(๕) พลังงาน
(๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นฟิ สิ ก ส์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิเ คราะห์ ส รุ ปความคิด รวบยอดข้ อมู ล ข่า วสารด้า นฟิสิ กส์ จ าก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ฟิ สิ ก ส์ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๗ วิชาเอกเคมี
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเคมี
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เคมีที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๑) เคมีอินทรีย์
(๒) เคมีอนินทรีย์
(๓) เคมีวิเคราะห์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเคมีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเคมี
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นเคมี ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นเคมี
จากผู้ เรี ย นระดั บมั ธยมศึกษา สามารถสื่อ สาร มีดุ ล ยพินิ จ ในการเลื อ กใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ เ คมี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๑๔
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๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ เ คมี สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเคมีอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๘ วิชาเอกชีววิทยา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนชีววิทยา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ชีววิทยาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๑) พฤกษศาสตร์
(๒) พันธุศาสตร์
(๓) จุลชีววิทยา
(๔) สัตววิทยา
(๕) นิเวศวิทยา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาชีววิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนชีววิทยา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาจาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ชี ว วิ ท ยาที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกชีววิทยาอย่างบูรณาการ
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๘.๓.๑.๙ วิชาเอกสังคมศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสังคมศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ประวัตศิ าสตร์
(๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้
(๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป
(๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา
๒.๒) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๒.๓) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์
(๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๓) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๕) การเมืองการปกครองไทย
(๖) ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
(๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
๒.๔) ศาสนาและปรัชญา
(๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(๒) พุทธประวัติ คําสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
(๓) จริยศาสตร์
(๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือ ศาสนาสากล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา

๑๖
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ความไวในการรั บ รู้ ความรู้สึ กของผู้เ รี ยนสังคมศึก ษาระดั บประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๐ วิชาเอกสุขศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสุขศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้สุขศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข
๒.๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา
๒.๓) แนวคิดทางสุขศึกษาที่เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
๒.๔) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
วัยสูงอายุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน
๒.๕) สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
๒.๖) การจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
๒.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ
๒.๘) การบริการสุขภาพ
๒.๙) การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๒.๑๐) จิตวิทยาทางสุขศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสุขศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา
๑๗
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นสุ ข ศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขศึกษาจาก
ผู้เรี ยนระดั บประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิ จในการ
เลือ กใช้ และนํ า เสนอข้ อ มูล สารสนเทศสํ าหรับ ผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้ ง ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๑ วิชาเอกพลศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนพลศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้พลศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิดและหลักการทางพลศึกษา
๒.๒) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา
๒.๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
๒.๔) ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ
๒.๕) สรีรวิทยา
๒.๖) การออกกําลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย
๒.๗) หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
๒.๘) การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่าย
๒.๙) เทคนิคและทักษะกีฬา
๒.๑๐) กิจกรรมพลศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา
๑๘
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นพลศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านพลศึกษาจาก
ผู้เรี ยนระดั บประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการ
เลื อ กใช้ และนํ า เสนอข้อ มู ล สารสนเทศสําหรั บ ผู้เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๒ วิชาเอกศิลปศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนศิลปศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ศิลปศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ศิลปะปฏิบัติ
(๑) ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลั ก การปฏิ บั ติ ง านศิ ล ปะแขนงต่ า งๆ ได้ แ ก่
ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
(๒) การวางแผน แนวคิ ด การวิ จั ย การดํ า เนิ นการ และ การสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปะ
(๓) การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
(๔) การนําเสนอผลงานศิลปะ
๒.๒) ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ
ตะวันตกในยุคต่างๆ
(๒) โบราณสถานสําคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่างๆ
(๓) ประวั ติ แนวคิ ด ของศิ ล ปิ น แต่ ล ะยุ ค ตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์
ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน
(๔) ศิลปะไทยประเภทต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ
๒.๓) ศิลปวิจารณ์
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะ
๑๙
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(๒) มีทักษะในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ
(๓) มีทักษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่างๆ
อย่างเป็นระบบ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนศิลปศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นศิ ล ปศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๓ วิชาเอกดนตรีศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนดนตรีศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ดนตรีศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะดนตรี
(๑) ทักษะพื้นฐานที่สําคัญทั้งในเครื่องมือเอกของตนและทักษะเบื้องต้นของ
การขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีอื่นๆ
(๒) การพัฒนาโน้ต ทักษะการขับร้องและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม
๒.๒) ทฤษฎีดนตรี
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสร้างงานดนตรี ระบบประสานเสียงทั้งใน
ระบบสากล และระบบของดนตรีไทย
๒๐
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๒.๓) ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี
(๑) การจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล
(๒) วรรณคดีสําคัญในยุคต่างๆ
๒.๔) สุนทรียศาสตร์
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนดนตรีศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ด นตรี ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศึกษาอย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๔ วิชาเอกนาฏศิลป์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนนาฏศิลป์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้นาฏศิลป์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทฤษฎีนาฏศิลป์
ทฤษฎี น าฏศิ ล ป์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศาสตร์ นาฏศิ ลป์ ประเภท จารี ต ขนบนิ ยม
วรรณคดี รูปแบบ และองค์ประกอบในการจัดการแสดง
๒.๒) ทักษะนาฏศิลป์
ทักษะนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ตะวันตก และ
นาฏศิลป์ตะวันออก
๒.๓) สุนทรียศาสตร์
๒๑
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนนาฏศิลป์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นนาฏศิ ล ป์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุล ยพินิจในการ
เลือ กใช้ และนําเสนอข้อ มูล สารสนเทศสํ า หรับผู้เรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกนาฏศิลป์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๕ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(๒) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
(๓) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต
(๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๕) กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา
(๓) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
(๔) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
๒๒
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(๕) การเขียนโปรแกรม
(๖) การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การศึกษา
(๒) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
(๓) การออกแบบบทเรียนมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน
(๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาคอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคอมพิวเตอร์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ จาก
ผู้เรียนระดั บประถมศึกษาและมัธยมศึ กษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้ อมูล สารสนเทศสํ าหรับผู้ เรีย นระดั บ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ที่มีรู ปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ
๘.๓.๑.๑๖ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
๒.๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
(๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ
๒๓
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๓)

๔)

๕)

๖)

(๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
๒.๓) วัฒนธรรม
(๑) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (target culture)
(๒) วัฒนธรรมไทย (local source culture)
(๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture)
๒.๔) วรรณคดี
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
(๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ความคิ ด รวบยอดข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
ภาษาต่างประเทศจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร
มี ดุล ยพิ นิจในการเลื อ กใช้ และนําเสนอข้อมู ล สารสนเทศสําหรั บผู้ เรียนระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ทั้ งรู ปแบบที่ เป็ นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่ งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรีย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศสํา หรับ ผู้เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ

๘.๓.๑.๑๗ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนธุรกิจศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้ธุรกิจศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักธุรกิจศึกษา
๒.๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
๒๔
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๒.๓) การเงินและการบัญชี
๒.๔) เศรษฐศาสตร์
๒.๕) การขายและการตลาด
๒.๖) การจัดการ
๒.๗) การอาชีพ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาธุรกิจหรือธุรกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนธุรกิจหรือธุรกิจศึกษา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ธุ ร กิ จ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีค วามต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกธุรกิจศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเดี่ยวลําดับที่ (๘.๓.๑.๓)-(๘.๓.๑.๑๗) หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการ
เรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๘.๓.๒ วิชาเอกคู่
๘.๓.๒.๑ วิชาเอกภาษาไทย
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
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๘.๓.๒.๓ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไปที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๔ วิชาเอกฟิสิกส์
บู ร ณาการผลการเรี ย นรู้ ที่ ค รอบคลุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของวิ ช าเอกฟิ สิ ก ส์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๕ วิชาเอกเคมี
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกเคมีที่เป็น
วิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๖ วิชาเอกชีววิทยา
บูรณาการผลการเรี ยนรู้ที่ ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิ ชาเอกชีววิท ยา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๗ วิชาเอกสังคมศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๘ วิชาเอกสุขศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสุขศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๙ วิชาเอกพลศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกพลศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๐ วิชาเอกศิลปศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกศิลปศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๑ วิชาเอกดนตรีศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกดนตรีศึกษา
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๒ วิชาเอกนาฏศิลป์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกนาฏศิลป์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๓ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
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๘.๓.๒.๑๔ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
บู ร ณาการผลการเรี ย นรู้ ที่ ค รอบคลุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของวิ ช าเอก
ภาษาต่างประเทศที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๕ วิชาเอกธุรกิจศึกษา
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกธุรกิจศึกษาที่
เป็นวิชาเอกเดี่ยว
๘.๓.๒.๑๖ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒) ด้านความรู้
บู ร ณาการของความรู้ ก ารสอนเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) กฎหมายและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
๒.๒) ประวัติและความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทีม่ ีความต้องการพิเศษ
๒.๓) พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๒.๔) การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ
๒.๕) ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษที่มีต่อครอบครัว
๒.๖) การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาพิเศษไปใช้ในการจัดการ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร ต่ อ ย อ ด
องค์ ค วามรู้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
๓.๒) ความสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษา
ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา เอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๒๗
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มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาพิเศษอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๗ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่
๒) ด้านความรู้
บู ร ณาการของความรู้ ก ารศึ ก ษานอกระบบหรื อ การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ที่ ค รอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ
(๑) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๒) แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก
(๕) แนวคิดบริบทสังคมและแนวคิดร่วมสมัย
(๖) แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
๒.๒) จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ
(๑) การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู้ใหญ่
(๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างพลังบุคคล
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือ การศึกษาผู้ใหญ่
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามไวในการรั บรู้ ความรู้ สึ กของผู้ เรี ยนนอกระบบหรื อผู้ เรี ยนผู้ ใหญ่ เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษานอก
ระบบ หรื อ การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ สามารถสื่ อ สาร มี ดุล ยพิ นิจ ในการเลื อ กใช้ และ
นํ า เสนอข้ อ มู ล สารสนเทศสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นนอกระบบหรื อ ผู้ เ รี ย นผู้ ใ หญ่ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๒๘
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มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ ใ หญ่ ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาผู้ใหญ่อย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๘ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูที่ปรึกษาและแนะแนว
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับจิ ตวิทยาการให้คําปรึกษาแนะแนวและจิตวิทยา
โรงเรียนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑) พื้นฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน
๒.๒) ธรรมชาติของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒.๓) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
๒.๔) การบริการให้การปรึกษา
๒.๕) การใช้แบบทดสอบและเครื่องมือทางจิตวิทยา
๒.๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการปรึกษาและการแนะแนว
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยา
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา การให้
คํา ปรึ ก ษาและแนะแนวจากผู้ เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาปฐมวัย ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา
และการแนะแนวสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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มคอ.๑
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวที่ มี รู ปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะแนวสํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียนอย่างบูรณาการ
๘.๓.๒.๑๙ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
๒) ด้านความรู้
บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
๒.๑) ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๒) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๓) การเลือกใช้และบํารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(๔) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๕) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(๖) จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๒.๒) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
(๑) สื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
(๒) วิทยุ และโทรทัศน์การศึกษา
(๓) สื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเ้ รียนประเภทต่างๆ
(๔) กิจกรรม กลยุทธ์ และการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
๒.๓) การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมชั่น เพื่อการศึกษา
(๒) มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
(๓) โปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์

๓๐
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มคอ.๑
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ค วามไวในการวิเ คราะห์ ส รุปความคิ ดรวบยอดข้อ มูล ข่ า วสารด้ านเทคโนโลยี
การศึ ก ษาจากผู้ เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
บูรณาการ
๘.๓.๒.๒๐ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๒) ด้านความรู้
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผลทางการศึกษา
(๑) ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา
(๒) การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
(๓) การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
(๔) การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
(๕) การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
(๖) จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา
๒.๒) การประเมินผลทางการศึกษา
(๑) การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา
(๒) การประเมินในชั้นเรียน
(๓) การประกันคุณภาพ
(๔) การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
๒.๓) การวิจัยทางการศึกษา
(๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิจัยในชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับวิชาเอก
(๒) การวิจัยเชิงทดลอง
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ
๓๑
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(๔) การวิจัยเชิงผสมผสาน
๒.๔) สถิติทางการศึกษา
(๑) สถิติเพื่อการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
(๒) สถิติเพื่อการวิจัย
๒.๕) คอมพิวเตอร์สําหรับการวัดและประเมิน
(๑) คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน
(๒) คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
(๓) การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นําด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการวัดผลทาง
การศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยการศึกษาจากผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลื อ กใช้ ก ารวั ด ผลทางการศึ ก ษา การประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา และการวิ จั ย
การศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
๖.๒) มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
๖.๓) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าเอกการวั ด ผลและการ
ประเมินผลทางการศึกษาอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอกลําดับที่ (๘.๓.๒.๑)-(๘.๓.๒.๑๕) หากมีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
บูรณาการของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๒
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๙.๑ กลยุทธ์การสอน
๙.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
(๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๒ ด้านความรู้
(๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
(๒) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
(๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning)
(๒) การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
(๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development
และ Vision-based learning)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
(๒) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
(๓) การคิ ด ให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ (Reflective
thinking)
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์
(๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๑.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๓๓
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๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
๙.๒.๒ ด้านความรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
(๕) วั ด และประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔) วัด และประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการศึกษา
(๒) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) วัด และประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
๙.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
(๓) วัด และประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
๓๔
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐.๑ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบรายละเอี ย ดของรายวิ ช า รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑๐.๓ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๐.๔ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เข้ าศึ กษา เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ เที ย บเท่ า
มี ค วามถนั ด ทางวิ ช าชี พ ครู มี บุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต ใจที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ครู และมี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้ ให้เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา
และผลการเรียนรู้จากประสบการณ์อื่นของผู้เรียนตามระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คณาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ มี จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ต ามข้ อ กํ า หนดในประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ท รั พ ยากรการเรี ย นการสอนและการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑๓.๑ ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการนําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางดนตรีและนาฏศิลป์
ห้ องปฏิบัติ การทางศิ ลปะ ห้ องปฏิ บัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งห้องปฏิบัติก ารที่จํ าเป็น ตามหลั กสู ต ร
วิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๓ ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
๑๓.๔ ห้ อ งสมุ ด ประกอบไปด้ ว ยสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น ตํ า ราเรี ย น หนั ง สื อ วารสาร โสตทั ศ นวั ส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
ที่มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๑๓.๕ โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๑๓.๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๑๓.๗ ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
บูรณาการของแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๓๕
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๑๔.๑ คณาจารย์ใหม่
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใ หม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์การสอนและ
การประเมินผล
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๑๔.๒ คณาจารย์ประจําการ
(๑) การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้ จากหน่ วยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้ ง การประชุ ม สัม มนาวิ ช าการต่ า งๆ ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
(๒) การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน
๑๕.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน
๑๕.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
๑๕.๔ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
(๒) มีการวางแผนดําเนินการหลักสูตร ดังนี้
(๒.๑) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
(๒.๓) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๔
(๓) มีการดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล ดังนี้
(๓.๑) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕
(๓.๒) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๓.๓) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
(๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา
(๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๑๕.๕ มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังตารางที่ ๔.๑

๓๖
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ตารางที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
มีการพัฒนาคณาจารย์ประจําการด้านวิธีการสอน
ประจําการ
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน
การเรียนการสอน
การสอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ครบวงจร
คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร
๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีคณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ให้จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)
ตามแบบ มคอ.๒
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตรเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
รายวิชาใหม่ให้จัดทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
และ มคอ.๔
รายวิชาเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร
(๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ /นักศึกษา
(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ /นักศึกษา
๓๗
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ตัวบ่งชี้
(๓) อาคารสถานที่สําหรับการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออํานวย
ต่อการวิจัย
มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

(๔) หนังสือห้องสมุด
(๕) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
(๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา
(๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ตามแบบ มคอ.๕
(๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖
(๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗
๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์
๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและกลยุทธ์การสอน

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัย
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา

มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทกุ ภาคการศึกษา
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนการสอน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี
๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สําเร็จการศึกษาทุกรุ่น
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้น โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ดังนี้

๓๘
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ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที ๕ ปีที่๖

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดําเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
(๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย ๕ คน ซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน
๓๙

X
X
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เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบมคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
(๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตามข้อ (๑) นั้น ใน
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา
ครุศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ ในระดับคุณวุ ฒิปริญญาตรีมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุ ณวุฒิ
เดียวกันของสถาบันฯ อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด
๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาต้ อ งเสนอสภาสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาอนุมั ติหลั กสู ตร ซึ่งได้จั ด ทํา อย่า ง
ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู ต้องกําหนดให้การผลิตครูเป็น “วาระแห่งสถาบัน”
(campus agenda) มิใช่เป็นของคณะใดคณะหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board)
ระดับสถาบันทําหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพ
(๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กําหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน
(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียง
พอที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
๔๐
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(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นรู้ ข องแต่ล ะรายวิ ช าและประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล /วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจํา ภาคการศึ ก ษาของแต่ล ะภาคการศึ กษา โดยมีหั วข้ ออย่า งน้ อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจั ด การเรี ย นการสอนก็ ส ามารถกระทํ า ได้ โดยมี หั ว ข้ อ อย่ า งน้ อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๕ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป โดยมีหั วข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่ นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ไปเผยแพร่ ดังนี้
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปี หลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มี
การปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
--------------------------------------------------------๔๑
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
Bachelor of Education Program (five-year program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ.
Bachelor of Education
B.Ed.
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร ๕ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับนักเรียนไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗
เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕๑
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๓ ป)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. ชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ รองศาสตราจารยประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๕.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๗.
Ph.D. (Early Childhood Education, Indiana University) ๒๕๔๓.
๙.๒ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล ประกอบกิจ
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๖.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๘.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Illinois) ๒๕๔๕.
๙.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ บุญชู
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๙.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๔๑.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Sydney) ๒๕๔๗.
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ อาคารเรียน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยพระนครไทย
๑๐.๒ สถานศึกษาและองคกรที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน
การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตเด็ก
ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทางดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศใน
อนาคต
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ก ารพั ฒ นาทางเศรษกิ จ ของประเทศไทยในป จ จุ บั นส ง ผลกระทบต อ วิถี ชี วิ ต และ
การเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยเปนอยางมาก กลาวคือ ในอดีตเด็กในวัยนี้จะไดรับการดูแลโดยญาติผูใหญ
ในครอบครัวซึ่งอยูกันแบบครอบครัวขยาย แตในปจจุบันครอบครัวสวนใหญมีขนาดเล็กลงอยูกันแบบ
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปดวย พอ แมและลูก เทานั้น เมื่อพอแมตองทํางานนอกบานทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองสงบุตรหลานเขาสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น
ทั้งนี้ ชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การพัฒนาคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กและคุณภาพของครูหรือพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเด็กจะเรียนรูและมีพัฒนาการดานตางๆ ผาน
ประสบการณที่ไดรับจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลแทนที่จะไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิต
จากครอบครัวและคนในครอบครัวเหมือนในอดีต การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
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๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ทํ า ให
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเนนการพัฒนาบัณฑิต
ให มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย แนวใหม ที่ เ สริ ม สร า งการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี
พัฒนาการรอบดานและสมดุล และสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในสาขาวิชาตางๆ ใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนพันธกิจที่
สําคัญสวนหนึ่งที่สถาบันใหการสนับสนุนและสงเสริมมาตลอดระยะเวลาตั้งแตคณะครุศาสตรเปดสอน
หลักสูตรนี้
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทีเ่ ปดสอนโดยภาควิชา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พลศึกษา และวิจัยการศึกษา และรายวิชาของคณะอื่น
เชน คณะพยาบาลศาสตร นิติศาสตร และพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลและประสานงานกับภาควิชาและฝายวิชาการของคณะตางๆ

๔
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หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เติบโตและสามารถดํ ารงชี วิตอย างพอเพี ยงในสังคมฐานความรูใ นปจจุบั นไดอยางมีคุณภาพและ
มีความสุข โดยชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกตใชองค
ความรูในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
๑.๓ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑) มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบ
สูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒) มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกัน
กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม
๓) มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหม
๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๕) มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก ปญ หาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาและนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยระบุการปรับปรุงไวในประมวลการสอน
รายวิชา และจะมีการประเมินหลักสูตรในปที่ ๔ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป

๕
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๒.๒ กลยุทธ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๒ ระดับคือ ระดับคณะและระดับวิชาเอก ดูแลและติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย และดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตตลอดระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตร
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดูรายละเอียดในหมวด ๗ ขอ ๗

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มี
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในชวงเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันจันทรแรกของเดือนมิถุนายน-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันจันทรที่สี่ของเดือนตุลาคม-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
วันจันทรแรกของเดือนเมษายน-วันศุกรที่สองของเดือนพฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา
(๑) การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
(๒) ผูที่เขาศึกษาตองมีความถนัดทางวิชาชีพครู
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๓
(๑) จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ
การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักจิตวิทยาของคณะดูแล
ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
(๒) มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

๖
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๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
คาดวาจะรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปการศึกษาละ ๓๐ คน
จํานวนนิสิต
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๓๐

๓๐
๓๐

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

ปการศึกษา
๒๕๕๔

๖๐
-

๓๐
-

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐
-

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๑๒๐
-

๑๕๐

๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณของคณะครุศาสตร ในสวนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
งบบุคลากร

xxxxxxxx
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา

xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบดําเนินการ

xxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดสาธารณูปโภค

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบลงทุน

xxxxxxxx
หมวดครุภัณฑ

xxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น

xxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
เปดหลักสูตร
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๗
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๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
(๑) ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๒๔ หนวยกิต
(๒) ตามขอกําหนดของคณะครุศาสตร
๖ หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
(๑) วิชาชีพครู
๕๐ หนวยกิต
(๑.๑) รายวิชาบังคับ
๔๘ หนวยกิต
(๑.๒) รายวิชาเลือก
๒ หนวยกิต
(๒) วิชาเอก
๘๐ หนวยกิต
(๒.๑) รายวิชาบังคับ
๔๔ หนวยกิต
(๒.๒) รายวิชาเลือก
๓๖ หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (๓๐ หนวยกิต)
(๑.๑) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (๒๔ หนวยกิต)
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหครบทั้ง ๕ กลุมวิชาๆ ละ ๓
หนวยกิต
ยกเวน กลุมวิชาภาษาตางประเทศตองเรียน ๑๒ หนวยกิต
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาสหศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
๑๒ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓ หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ ทีไ่ มใชภาษาอังกฤษ ๓ หนวยกิต

(๑.๒) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ (๖ หนวยกิต)
(๑.๒.๑) รายวิชาบังคับ ๔ หนวยกิต ดังนี้
๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒๗๓๖๒๑๐ สุนทรียนิยม

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๘
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(๑.๒.๒) รายวิชาเลือก กลุมวิชาพลศึกษา ๒ หนวยกิต
๒๗๒๓๑๒๒
๒๗๒๓๑๒๓
๒๗๒๓๑๒๔
๒๗๒๓๑๒๕
๒๗๒๓๑๒๖
๒๗๒๓๑๒๗
๒๗๒๓๑๒๘
๒๗๒๓๑๒๙

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู

- วายน้ํา
- แบดมินตัน
- เทเบิลเทนนิส
- เทนนิส
- ศิลปะปองกันตัว
-ฟุตบอล
- วอลเลยบอล
- บาสเกตบอล

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

(๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาชีพครู (๕๐ หนวยกิต)
(๒.๑.๑) รายวิชาบังคับของคณะ (๔๘ หนวยกิต)
๒๗๐๐๕๐๖
๒๗๐๐๕๐๗
๒๗๑๖๓๐๒
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๑๙๑๑๒
๒๗๒๕๓๙๘
๒๗๒๖๒๐๗
๒๗๔๖๒๙๐
๒๗๔๖๕๐๑
๒๗๔๗๔๐๔
๒๗๕๖๕๐๑
๒๗๕๗๓๐๖
๒๗๕๘๕๐๑
๒๗๕๙๒๑๔
๒๗๕๙๒๑๖

ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
ภาษาไทยสําหรับครู
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ

๘(๑-๑๔-๙)
๘(๐-๑๖-๘)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

(๒.๑.๒) รายวิชาบังคับของสาขาวิชา ๖ หนวยกิต
๒๗๑๗๓๐๑

วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๒๗๑๗๓๐๒

นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๙
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(๒.๑.๓) รายวิชาเลือก ๒ หนวยกิต
๒๗๑๖๔๐๑
๒๗๑๘๓๑๓
๒๗๑๙๓๗๒
๒๗๒๑๓๒๖
๒๗๒๒๒๐๙
๒๗๒๒๓๕๓
๒๗๒๒๓๕๔
๒๗๒๕๑๘๑
๒๗๒๖๑๒๒
๒๗๒๖๓๔๔
๒๗๒๖๔๑๒
๒๗๓๖๒๑๔
๒๗๓๖๒๑๕
๒๗๓๖๓๒๘
๒๗๓๖๓๓๒
๒๗๓๖๔๕๔
๒๗๓๗๑๑๐
๒๗๓๗๓๔๘
๒๗๓๗๓๔๙
๒๗๓๗๓๕๙
๒๗๓๗๓๘๙
๒๗๔๗๔๐๑
๒๗๕๐๑๗๐
๒๗๕๐๒๗๔
๒๗๕๖๓๐๔
๒๗๕๙๑๔๑
๒๗๕๙๒๐๘
๒๗๕๙๒๑๐
๒๗๕๙๒๑๒
๒๗๕๙๒๔๓
๒๗๕๙๒๔๕
๒๗๕๙๒๖๒

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คุณธรรมของครู
วาทวิทยาสําหรับครู
สิ่งแวดลอมศึกษา
ประชากรศึกษา
การศึกษานอกสถานที่เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สันติศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
กิจกรรมศิลปะสําหรับครู
ศิลปะการชางสําหรับครู
ประเด็นปจจุบันทางศิลปศึกษา
ภูมิปญญาทางศิลปะพื้นบาน
การวางแผนและการจัดระบบทางศิลปศึกษา
สังคีตนิยม
การสอนเครื่องดนตรีไทย
การสอนเครื่องดนตรีสากล
ดนตรีศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กิจกรรมดนตรีสําหรับครู
การบริหารการศึกษาทัว่ ไป
การศึกษานอกโรงเรียนขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย
การวิจัยและพัฒนาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา
เด็กที่มีความตองการพิเศษ
สุขภาพจิตโรงเรียน
หลักการแนะแนว
กระบวนการกลุมสําหรับครู
จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส
๑๐

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๓(๕-๒-๒)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๔-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
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๒๗๕๙๒๙๐
๒๗๕๙๓๐๘
๒๗๕๙๓๑๒
๒๗๕๙๓๔๔
หมายเหตุ

จิตวิทยาการเรียนการสอน
จิตวิทยาการสอนการคิดและการสรางสรรค
การปรับพฤติกรรมในการศึกษา
ปญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

นอกจากรายวิชาเลือกขางตน นิสิต/นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอื่นๆ ไดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตเห็นสมควร

(๒.๒) วิชาเอก
(๒.๒.๑) รายวิชาบังคับ

๘๐ หนวยกิต
๔๔ หนวยกิต

๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับ
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๒ งานครูในระดับปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๓ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๒๗๕๖๔๒๒ การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
(๒.๒.๒)

รายวิชาเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓๖ หนวยกิต

๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิเด็กกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๓๙ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
๑๑

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
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๒๗๑๗๓๔๐ การสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๔๒ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาตอนตน
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒๗๓๗๓๐๐ ออรฟ 1
๒๗๕๙๓๑๐ จิตวิทยาการสอนเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓๕๐๑๔๕๖ ความคิดสรางสรรค
๓๖๐๐๒๐๕ การดูแลสุขภาพครอบครัว
๓๖๔๐๒๐๑ โภชนาการสําหรับเด็ก
๓๖๔๐๒๐๒ การบริบาลทารกและเด็กกอนวัยเรียน
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓๘๐๒๒๐๘ สุขภาพจิต
๓๘๐๔๒๒๕ จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓๘๐๔๔๕๑ จิตวิทยาครอบครัวและชีวติ
๓๙๐๐๒๖๐ กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
๓๙๐๔๒๐๒ สวัสดิศึกษา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกเหนือจากรายวิชาขางตนได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในคณะครุศาสตร หรือในมหาวิทยาลัยพระนคร
ไทยไดตามความสนใจ

๑๒

982

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๓๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๓
๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
๓(๓-๒-๕)
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๑
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๒
๓
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
รวม
๒๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๙๑๑๒ ภาษาไทยสําหรับครู
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓(๒-๒-๕)
xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาครู
๒
๒๗๕๙๒๑๔ จิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 3
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 4
๓
รวม
๒๐
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
ในระดับปฐมวัย
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓(๓-๐-๖)
๒๗๓๖๒๐๑ สุนทรียศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓(๕-๒-๒)
๒๗๕๙๒๑๖ จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
รวม
๒๐
๑๓
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ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอน
๔(๔-๐-๘)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๔
๒๗๒๖๒๐๗ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
๒(๑-๒-๓)
๒๗๔๖๒๙๐ พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
๒(๒-๐-๔)
๒๗๔๖๓๐๒ การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกกลุมวิชาพลศึกษา
๒
รวม
๒๐
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๔(๔-๐-๘)
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๔(๔-๐-๘)
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒(๑-๒-๓)
๕๕๐๐๓๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและศึกษาตอ
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๕๘๕๐๑
xxxxxxx

การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓
๒๐

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ
๓(๓-๐-๖)
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒๗๒๕๓๙๘ ภาษาอังกฤษสําหรับครู
๒(๑-๒-๓)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๓๐๑ วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๕๘๕๐๑ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
รวม
๒๒
๑๔
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ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
2756422
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
๓(๓-๐-๖)
2717412
งานครูในระดับปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2717413
ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2737300
ออรฟ ๑
๒(๑-๒-๓)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๖
2747404
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
2717302
นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
รวม
๒๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๖ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
๘(๑-๑๔-๙)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๗ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
๘(๐-๑๖-๘)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗XXX วิชาเลือกในเอก
๔
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๓
รวม
๗
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
โปรดดูในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
๑

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางประภาพรรณ ธีรานิวัฒน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การศึกษาปฐมวัย
ค.ม.
การศึกษาปฐมวัย
Ph.D.
Early Childhood
Education

๑๕

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Indiana University

ปที่สําเร็จ
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๔๓
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ลําดับ
๒

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางศศิวิมล ประกอบกิจ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.

๓

นางสาวมณีวรรณ บุญชู

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ค.ม.
Ph.D.

๔

นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ.
M.A.
Ph.D.

๕

นางอุไรมณี บุญดิลก

อาจารย ดร.

ค.บ.
ค.ม.
Ph.D.

๓.๒.๒ อาจารยประจํา

ไมมี

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ

ไมมี

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๖
Cal State University
๒๕๓๘
University of Illinois

๒๕๔๕

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Sydney

๒๕๓๙
๒๕๔๑
๒๕๔๗

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Southern
California
University of London

๒๕๔๐
๒๕๔๒

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ohio University

๒๕๔๑
๒๕๔๓
๒๕๔๙

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรกําหนดใหมีการปฏิบัติการวิชาชีพ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดในลักษณะบูรณาการเขากับรายวิชาในหมวด
วิชาชีพครู ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ ก ษาภายใต ร ะบบการนิ เ ทศโดยคณาจารย นิ เ ทศจากคณะครุ ศ าสตร แ ละจาก
สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนิสิตจะไดพัฒนาความรูและสมรรถนะที่สําคัญผาน
ประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
๑๖

๒๕๔๘
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๔.๑ ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔.๑.๒ มีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไมเปนทางการ อยางสรางสรรค
๔.๑.๓ มี ค วามรู และทัก ษะในการจั ด การเรี ย นรู สํา หรั บ เด็ก ปฐมวั ย ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
๔.๑.๔ มี ค วามเป น ผู นํ า ในการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค แ ละมี
วิสัยทัศน
๔.๑.๕ ปฏิบิติตอผูเรียนและเพื่อนรวมงานดวยความเขาใจและเอื้ออาทร
๔.๒ ชวงเวลา
๔.๒.๑ การฝกปฏิบตั วิ ิชาชีพระหวางเรียน
ชั้นปที่ ๑ – ชั้นปที่ ๔
๔.๒.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ชั้นปที่ ๔ – ชั้นปที่ ๕
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๔.๓.๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษา แตกตางกัน
ไปตามรายวิชา
๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวาภาคการศึกษาละ
๑๘๐ ชั่วโมง รวม ๑ ปการศึกษาไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
ในระหวางการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู
ไปดวย โดยในการปฏิบัติการวิชาชีพครั้งที่ ๑ เนนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และในการปฏิบัติการ
วิชาชีพครูครั้งที่ ๒ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เชน การพัฒนาสื่อการสอนหรือวิธีการสอน
รูปแบบใหม เปนตน
๕.๒ ผลการเรียนรู
๕.๒.๑ มีความรูความเขาใจในกระบวนการและวิธีการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
๕.๒.๒ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
๕.๓ ชวงเวลา
ชั้นปที่ ๔-๕
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต (เปนสวนหนึ่งของภาระงานในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ และ ๒)
๑๗
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๕.๕ การเตรียมการ
๑) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา ๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรายวิชา
๒๗๕๘๕๐๑ สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับในปที่ ๓
๒) จัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับนิสิตกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู
๓) จัดอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรเพื่อเปนที่ปรึกษาสําหรับนิสิตแตละคนเพื่อใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ ใฝรู
๑.๒ มีความเปนผูน ําทางวิชาชีพครู
๑.๓ มีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑.๔ มีความรูความสามารถในการวิจัยและ
ใชประโยชนจากการวิจัย
๑.๕ มีความกลาหาญทางจริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔
(๒) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย ความเปนธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนหลัง ความใจกวาง และความอดทน
(๓) คุณธรรมจริยธรรมของผูนําที่มีหัวใจประชาธิปไตย และผูนําที่หลากหลาย
๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลกดวย
วิธีการเชิงระบบ
(๑) ดานสิ่งแวดลอม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๑๘
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(๒) ดานสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางสังคม กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมสังคม
(๓) ดานเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอเศรษฐกิจ
(๔) ดานวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองครวมในการประเมินประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตสวนบุคคลที่มีตอประเด็นปญหา
๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ
(๒) การแสวงหาความรู การสรุป การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคา โดยเนนการบูรณาการและเชื่อมโยงสูสังคม
(๓) ความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การพั ฒ นาทั ก ษะการรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น มุ ม มองเชิ ง บวก วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ และสังคม
(๒) การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี การแก ป ญ หาภายในกลุ ม และระหว า งกลุ ม อย า ง
สรางสรรค
(๓) การมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
ภาษาเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) การประมวลผล การแปลความหมาย และดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเหมาะสม
๒.๑.๖ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก
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(๑) การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based
learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
ใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจําลอง กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียน
บันทึกการเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอผลงาน
การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การฟงการบรรยาย
จากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และการสราง
บรรยากาศการเรียนรู
๒.๑.๗ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผล
ไดตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ วิชาชีพครู
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
(๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๒.๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
(๑.๑) ความเปนครู
(๑.๒) ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับครู
(๑.๓) จิตวิทยาสําหรับครู
(๑.๔) การพัฒนาหลักสูตร
(๑.๕) การจัดการเรียนรู
(๑.๖) การจัดการชั้นเรียน
(๑.๗) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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(๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๙) การศึกษาพิเศษ
(๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
(๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) ความรู เ ชิ ง บู ร ณาการระหว า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
(๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู แ ต ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
(๒.๓) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
(๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษา
(๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคิ ด คน หาข อเท็ จจริ ง ทํ าความเขาใจและประเมินข อมู ลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
(๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และ
นําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
(๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการจัดการเรียนรูอยางมีวิสัยทัศน
๒.๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
(๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
(๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
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(๒) มีความสามารถและมีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
๒.๒.๑.๖ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
(๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา/วิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
๒.๒.๑.๗ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก
(๑) การเรี ย นรู ผ า นกระบวนการคิ ด และการใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problembased learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปราย
กลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียนบันทึก
การเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงาน การศึกษานอกสถานที่ การสังเกตการณสอน การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ การจัดทํา
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (microteaching) การสอนในชั้นเรียน การ
จัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ(role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรี ย นรู ผ า นแหล ง เรี ย นรู ใ นและนอกห อ งเรี ย น ได แ ก การฟ ง การ
บรรยายจากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนที่จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูดังนี้
(๕.๑) สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการ
เรียนรูของผูเรียนตามหลัก Brain-based learning
(๕.๒) สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา
(๕.๓) สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง
(๕.๔) จัด ให มี แ หล ง เรี ย นรูที่ ห ลากหลายและบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เพียงพอในสถานศึกษา
๒.๒.๑.๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายและ
ตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒.๒ วิชาเอก: การศึกษาปฐมวัย
๒.๒.๒.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑.๑) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและคานิยมที่พึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคมแหงความ
พอเพียงและยั่งยืน
(๑.๒) ยอมรั บ ในคุ ณ ค า ของความแตกต า งหลากหลาย สามารถวิ เ คราะห
สังเคราะหประเมินและนําคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษา
ปฐมวั ย จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู แ ละค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ไ ป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสรางสรรคสังคม
แหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการดํ า รงชี วิ ต และประกอบวิ ช าชี พ ตาม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒.๑) การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห และสะทอนความคิดและการเรียนรู
เปนรายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเองผานการเขียนบันทึกการ
เรี ย นรู จากสถานการณ จํ า ลอง หรื อ ประสบการณ ภาพวาดสะท อ น
ความรูสึก แผนภาพสะทอนความเขาใจ (graphic design) และสุนทรีย
สนทนา (dialogue)
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(๒.๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การแสดงบทบาทสมมติ การทํา
กิจกรรมกลุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา คายอาสา หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน
(๒.๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) เชน ครูผูสอน เพื่อน วิทยากร
บุคคลตัวอยางในสังคมหรือทองถิ่น หรือบุคคลในประวัติศาสตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
(๓.๒) อาจารยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นิสิต
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
(๓.๔) ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒.๒ ดานความรู
(๑) ผลการเรียนรูดานความรู
(๑.๑) มีค วามรูค วามเขา ใจและเห็น ความสัม พัน ธข องวิช าพื้น ฐานทางดา น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สหศาสตร ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร
(๑.๒) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีตอ
การดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(๑.๔) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
(๑.๕) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๑.๖) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
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(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(2.1) การใหภาพรวมความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังการ
บทเรี ย นพร อ มกั บ เชื่ อ มโยงความรู ใ หม กั บ ความรู เ ดิ ม การเชื่ อ มโยง
ความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2.2) ใช ก ารสอนหลายรู ป แบบตามเนื้ อ หาสาระ ได แ ก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
(2.3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน เชน การศึกษาดูงาน
แหล ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละที่ เ ป น เลิ ศ การรั บ รู ข า วสารจากสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ การเรียนรูภูมิปญญาจาก
คนในชุมชน
(2.4) การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง จากการฝ ก งานในสถานศึ ก ษา จาก
วิทยากรภายนอกสถาบันในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(2.5) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล การทํา
โครงงาน การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
(2.6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๓.๑) นิสิตประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
(๓.๒) นิสิตตรวจสอบความนาเชื่อถือของการสรุปผลความเขาใจแบบสามเสา
(triangulation)
(๓.๓) อาจารยประเมินความเขาใจของนิสิตจากการสะทอนความคิดของนิสิตใน
ต า งรู ป แบบ เช น การนํ า เสนอปากเปล า ผลงาน การแสดงออกใน
ระหวางการทํางาน จากความคิดเห็นของเพื่อนนิสิตรวมกันที่มีตองาน
ของเพื่อน
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
(๑) ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(๑.๑) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน
(๑.๒) สามารถวิจัยตอยอดองคความรู หรือพัฒนานวัตกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเอง
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(๑.๓) การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมี
ประสิทธิภาพ
(๑.๔) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๒.๑) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตการณสอน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ การสอนในชั้นเรียน
(๒.๒) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูแบบตางๆ และจากการใชสื่อเทคโนนโลยี การทําโครงงาน การทํา
วิจัยในชั้นเรียน
(๒.๓)การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสืบสาว คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ
เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณจําลอง
กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม
(๒.๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของ
ตนในแตละขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดด
วิเคราะห การสังเคราะห การสะทอน และสื่อความคิด
(๓.๒)อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรมและ
การแสดงออกที่ เ ปน รูป ธรรมในหลายรูป แบบ เชน จากกระบวนการ
ทํางานของนิสิต กระบวนการคิด การสื่อความคิดความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน
(๓.๓) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑.๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใสในการรั บฟง และ
พัฒนาความสัมพันธกับผูเรียนระดับปฐมวัยอยางมีความรับผิดชอบ
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(๑.๒) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางเปน
กัลยาณมิตร
(๑.๓) สามารถสรางความสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
(๑.๔) เคารพในความแตกตางและปฏิบัติตอผูเรียน และเพื่อนรวมงานดวยความ
เขาใจและเปนมิตร
(๑.๕) ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอื่นอยาง
เปนกัลยาณมิตร
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(๒.๑) การเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือ
กลุมใหญ เพื่อฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนําผูตาม การสื่อสาร
สรางสังคมและสรางสรรค การยอมรับในความแตกตาง
(๒.๒)การเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมสะท อ นความคิ ด ความรู สึ ก ร ว มกั บ ผู อื่ น เช น
สุนทรียสนทนา กิจกรรมศิลปะ การแสดงการเคลื่อนไหว ดนตรี กีฬา การ
ละคร
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๓.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีมที่บรรลุสูเปาหมายรวมกันภายใตการ
เคารพความแตกตางของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
๓.๒ ความสามารถในการใชภาษาสื่ อความคิด ไดอยา งสรา งสรรค แ ละเกิ ด
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางตนเองและผูอื่น ทั้งภาษาทาทาง ภาษาพูด
ภาษาภาพ ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ
๓.๓ วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑.๑) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็ก
ปฐมวัย อยางมีประสิทธิภาพ
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(๑.๒) มี ค วามสามารถและมี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานในการสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู
และการจัดการเรียนการสอน
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๑) เรียนรูจากประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร
แบบตางๆ การสื่อสารแบบ on-line
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยี ในการสื่อสาร สืบ คน เชน
ผูสอน เพื่อน วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู
และจากผลของการสื่อความคิดและการสื่อสารผานเทคโนโลยี
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเข ารว มกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๖ ทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(๑.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย
ทั้งที่ มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๑.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิช า/วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย หรือปฐมวัยศึกษาอยางบูรณาการ
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๒.๑) การเรี ย นรู จ ากประสบการณ ต รง เช น การศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งจาก
หองเรียน การสังเกตการณสอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
๒๘
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การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณ การทําแผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียนและการจัดแหลงประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผูชวย พี่เลี้ยง
หรือครูตนแบบ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๓.๑) นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแผนการสอน ศู น ย ก ารเรี ย น สื่ อ การสอนที่ ส อดรั บ กั บ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอยางเปนองครวมและสามารถบูรณาการ
ไปสูศาสตรอื่นๆ ไดสอดรับกับพัฒนาการตามวัย
(๓.๒) อาจารย สั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู และการพั ฒนาการสอน จากการ
สะทอนความคิดในหองเรียน และจากสังเกตการณสอนระหวางทดลอง
สอน เปรียบเทียบเทียบแผนการสอน สื่อ ศูนยการเรียนที่ทําสงกับการ
ปฏิบัติจริงในหองเรียน
(๓.๓) อาจารย ป ระมวลพฤติ ก รรมการสอนและทั ก ษะการสอนจากบุ ค คลที่
เกี่ยวของ เชน จากเด็ก ครูประจําชั้น พี่เลี้ยง ครูผูชวย เพื่อน ครูใหญ
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิ จกรรมเสริ มความเป นครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ดูในภาคผนวก

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑการวัดผล/ประเมินผล แบงเปน ๒ ดาน
๑.๑ ดานวิชาการ
นิสิตตองสอบไดสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือวาสอบผาน ถาไดรับ
สัญลักษณ F, U หรือ W ถือวาสอบไมผาน ถาเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนิสิตตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีก ถาเปนรายวิชาเลือกนิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไมผานได
๑.๒ ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณความเปนครู
นิสิตตองผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวม
กิจกรรมในโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิตตาม
ขอกําหนดของคณะ
๒๙
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใหมี
การทวนสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแตละรายวิชา
๒.๒ มีคณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา
๒.๓ สุมวิเคราะหความเหมาะสมของขอสอบโดยหลักการทางสถิติ
๒.๔ การเปรียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพขอสอบ)
๒.๕ การแลกเปลี่ยนขอสอบในรายวิชาในหลักสูตรอื่น
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาและเรียนครบตามหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตร
๓.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓.๓ ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูตามขอกําหนดของคณะ

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ กํ า หนดให ค ณาจารย ใ หม เ ข า โครงการปฐมนิ เ ทศและสั ม มนาคณาจารย ใ หม ข องจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะครุศาสตร
๑.๒ สําหรับคณาจารยใหมที่ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต ใหมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในจุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนา
นิสิต เพื่อใหคณาจารยสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
และการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๒.๑ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
(๑) ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการ
เรียนรู การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหนวยงานหรือองคการตางๆ
(๒) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
(๓) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตํารา และเอกสารคําสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู
การวัดและการประเมินผล โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
(๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกัยการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
๓๐
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๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(๑) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ หรือหัวขออื่นที่สนใจ
(๒) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตาม
ความสนใจ
(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรและแหลงเรียนรูสําหรับคณาจารย นิสิตและบุคลากร

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารคณะ มีวาระ
คราวละ ๒ ป ทําหนาที่บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตางๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ของคุรุสภา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอยางเพียงพอ
รายการ
หนังสือ ตําราเรียน
วารสาร
วารสารเย็บเลม
วิทยานิพนธ
ฐานขอมูลขาวการศึกษา
ฐานขอมูลวารสารทาง
การศึกษา

จํานวน (เลม / ชื่อเรื่อง / รายการ)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
๑๑๕,๘๖๕
๕๒,๗๖๒
๑๖๘,๖๒๗
๑๓๗
๑๓๐
๒๖๗
๒,๐๔๐
๔,๖๕๖
๖,๖๙๖
๘,๘๔๕
๕๓
๘,๘๙๘
๓๘,๐๕๑
๒๑๐
๓๘,๒๖๑
๗,๗๙๗
๗๑๒
๘,๕๐๙

(เลม)
(ชื่อเรื่อง)
(เลม)
(เลม)
(รายการ)
(รายการ)

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะครุศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับแต
ละหลักสูตรเพื่อใชในศูนยบรรณสารสนเทศเฉลี่ยอยางนอยปการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๑
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๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศู น ย บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษาดํ า เนิ น การสํ า รวจความต อ งการตํ า รา หนั ง สื อ อ า งอิ ง
เอกสาร รวมทั้งฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพื่อรายงานกับคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารยเปนประจําปละ ๑ ครั้ง
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
กําหนดคุณวุฒิของอาจารยที่จะรับสมัครตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคณะครุศ าสตร กําหนดรับอาจารยใหมที่มีวุฒิการศึก ษาระดับ ปริ ญญาเอกเทานั้น สวนการ
คัดเลือกอาจารยใหมกําหนดใหมีการสอบดังนี้
๑) สอบขอเขียน ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (อยางนอยเทียบเทา TOEFL
๕๕๐ คะแนน) ทัศนคติในการเปนอาจารย และวิชาเฉพาะสาขา
๒) สอบปฏิบัติการสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
๓) สอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผานขอเขียน)
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนเปนประจําอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหเปนไปตามความตองการของคณะและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา
ระดับปริญญาบัณฑิต
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
จัดประชุม อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
เปนประจําอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนิสิต
(๑) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาได
พบกับนิสิตใหมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรใหกับนิสิต
(๒) ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสําหรับการลงทะเบียน
เรียนจากอาจารยที่ปรึกษา
๓๒
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(๓) คณะครุ ศ าสตร กํ า หนดให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษากํ า หนดเวลาให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต อย า งน อ ย
สัปดาหละ ๒ ชั่วโมง เปนสวนหนึ่งของภาระงาน
(๔) ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน นิสิตจะตองขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตางๆ ผานอาจารยที่ปรึกษา
(๕) คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาจัดโครงการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๕.๒ การอุทธรณของนิสิต
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
การศึก ษาในระดับ ปฐมวัย เปน การจัด การศึก ษาขั้น ตน ที่มีค วามสํา คัญ อยา งยิ่ง งานวิจัย
ทางการแพทยยืน ยัน วา เด็ ก ในช ว งอายุ ๐-๖ ป เป น วั ย ที่ มี พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย
อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญามากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสมองของเด็กในวัยนี้ มีการเจริญเติบโตสูงถึง
รอยละ ๘๐ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอ
คุณภาพประชากรของประเทศ ในอนาคต องคกรและหนวยงานตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นไดจากการกําหนดนโยบาย เรื่อง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (A World
Fit for Children) ขององคกรยูนิเซฟซึ่งใหความสําคัญกับกลุม เด็กวัยกอน ประถมศึกษาปที่ ๑
นอกจากนี้ แผนการศึกษาแหงชาติของไทยไดกําหนดเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ป ทุกคน
ไดรับการเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา ซึ่งนโยบายดังกลาวมีความสอดคลอง
กั บ ปฏิ ญ ญาโลกว า ด ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐:๖)
ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐:๑๐) ระบุวา
ปจจุบันมีเด็กวัย ๐-๕ ป เขารับการดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
จํานวนมากขึ้น ถึงรอยละ ๘๒.๕ หรือคิดเปนจํานวนเด็กเกือบ ๓ ลานคน ดังนั้น การจัดเตรียม
บุ ค ลากรด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง ถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ของประเทศ นอกจากนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดดํารินโยบาย และยุทธศาสตรการปฏิรูป
กระบวนการผลิตผูเลี้ยงดูเด็ก ผูดูแลเด็ก ครู และบุคลากรอื่น ๆ ใหมีคุณภาพและมีความเปน “มืออาชีพ”
เนื่องจาก การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนศาสตรเฉพาะที่มีความแตกตางจากการศึกษาระดับอื่น จึง
ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง ในการจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรู
และมีความเขาใจดานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กได
อยางเหมาะสม
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนครูในระดับปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กลาวคือ สถานรับเลี้ยงเด็กสวนใหญยังดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและการ
จัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานสถานรับ
เลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพี่เลี้ยง รวมทั้งยังไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
๓๓
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และตอเนื่อง (นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย, ๒๕๕๐:๑๒) ประกอบกับปญหาเรื่อง
การผลิ ต ครู และผู ดู แ ลเด็ ก ยั ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน ทั้ ง นี้
อัตราสวนครูตอเด็กเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สะทอนคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยเชนกัน
จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาหลัก ซึ่งมีหนาที่
สําคัญในการเตรียมบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จึงไดกําหนดหลักสูตรสําหรับผลิตครูตลอดจนบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อผลิตครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรูและสามารถทํางานกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
X
X
X
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
X
X
X
X
X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๓๔

1004

มคอ. ๒

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
X
X
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่
X
X
X
X
X
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๔) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
X
X
X
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๕) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร
X
X
X
X
X
(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๖) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาตาม
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรูท ั้ง ๖ ดาน
(๑๗) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
X
X
X
X
X
กวา ๓.๕ จาก ๕ ของทุกรายวิชาทีค่ ณะเปดสอน

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชาที่สอนตามแบบฟอรม มคอ.๓ และ มคอ.๔
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพื่อการ
ปรับปรุงการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย โดยนิสิตในแตละรายวิชากอนสิ้นภาค
การศึกษา ขอมูลที่ไดจะมีการวิเคราะหโดยศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร และสงให
ภาควิชา/สาขาวิชา และคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับใน
การปรับปรุงการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓๕

1005

มคอ. ๒
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินโดยนิสิต/นักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยสงแบบสอบถามใหบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาโดย
มีหัว หนาภาควิช าและประธานสาขาวิ ชาเปนผูรับ ผิดชอบในการใหขอมูลและติดตามการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ ประเมินโดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชา
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผูประเมิน
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณบดี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและ
สาระเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา
อีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งนี้อยูในกรอบของการประกันคุณภาพดวย
เอกสารแนบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

๓๖

1006

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
1.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.1.4 กลุมวิชาสหศาสตร
1.1.5 กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ
1.2 รายวิชาตามขอกําหนด
ของคณะ
1.2.1 รายวิชาบังคับ
2719111 ภาษาไทย
2736210 สุนทรียนิยม
1.2.2 รายวิชาเลือก
กลุมวิชาพลศึกษา

2. ความรู

1

2

3

1

2

3

4











































5

6

7

8

9

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

10

11

12 13 14 15

1
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1
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๓๗

16

17

4

4

5

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3

1007

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. หมวดวิชาแกน
2.1 วิชาครู
2.1.1 รายวิชาบังคับของคณะ
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2
2716302 การออกแบบและ
การจัดการเรียนการสอน
2716303 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นนํา
2719112 ภาษาไทยสําหรับ
ครู
2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครู
2726207 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา
2746290 พื้นฐานการศึกษาและ
วิชาชีพครู
2746501 การศึกษากับการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2747404 การบริหารจัดการ
และภาวะผูนําทางการศึกษา
2756501 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

1

2



3

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

16

17

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































๓๘

1008

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2757306 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
2758501 สถิติและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2759214 จิตวิทยาพื้นฐาน
การศึกษา
2759216 จิตวิทยาสําหรับครู
และการศึกษาพิเศษ
2.1.2 รายวิชาบังคับของ
สาขาวิชา
2717301 วิธีวิทยาการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
2717302 นวัตกรรมการสอน
และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2.1.3 รายวิชาเลือก
2.2 วิชาเอก
2.2.1 รายวิชาบังคับ
2717111 วัฒนธรรมและการ
เลนในการศึกษาปฐมวัย
2717112 คุณธรรมและ
สมรรถภาพของนักวิชาชีพ
ทางการศึกษาปฐมวัย
2717221 การศึกษาปฐมวัย

1

2



3

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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๓๙

1
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4

5

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู

1



4

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1009

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2717222 การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ระดับปฐมวัย
2717223 การจัดสิ่งแวดลอม
และสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
2717304 หลักสูตรและการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย
2717305 การบูรณาการสาระ
การเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
2717306 การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2717411 การศึกษาสําหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย
2717412 งานครูในระดับ
ปฐมวัย
2717413 ประเด็นและ
แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
2736330 ศิลปะสําหรับเด็ก
เล็ก
2737399 ดนตรีและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย

2. ความรู

1
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1
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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11

12 13 14 15
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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๔๐

16

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1010

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2756422 การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
2.2.2 รายวิชาเลือก
2717339 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
2717340 การสงเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย
2717342 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาตอนตน
2737118 คียบอรดขั้นตน
2737300 ออรฟ 1
2759310 จิตวิทยาการสอน
เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
3600205 การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว
3640201 โภชนาการสําหรับ
เด็ก

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

10

11

12 13 14 15
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3640202 การบริบาลทารกและ
เด็กกอนวัยเรียน
3640203 การอนามัยแมและ
เด็ก
3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน
3800351 จิตวิทยาการคิดและ
ความคิดสรางสรรค
3802208 สุขภาพจิต
3804225 จิตวิทยาเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
3804451 จิตวิทยาครอบครัว
และชีวิต
3900260 กิจกรรมกีฬา
สําหรับเด็ก

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาบังคับหมวดวิชาครู
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรัญรักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน/ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2552
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
7. วิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร
1
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กุมภาพันธ 2552

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให นิสิ ต มี ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับความหมาย หลักการ แนวคิด องคประกอบและ
ประเภทของหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.2 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.3 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับตางๆ
1.4 เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใช
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูและเขาใจการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชหลักสูตร
และแผนการจัดการศึกษาของชาติ

หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
หลั กการ ความสําคั ญและองค ประกอบของหลักสูต ร ประเภทหลั กสู ต ร แนวคิดในการพัฒ นา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใช แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
3 ชั่วโมง/สัปดาห

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นิ สิ ต เป น
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห วันจันทร เวลา 13.00 – 14.00 น.

2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความมีน้ําใจ
การปฏิบัตติ นอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
1.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน และนอกชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
ความรู เ รื่ อ งหลั ก การ ความสํา คัญ และองค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร ประเภทหลัก สูต รระดั บ
ทองถิ่น แนวคิดในการพัฒ นาหลัก สูต ร หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
2551 หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูแบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การคนควา และการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
คิดสะทอน (reflective thinking) คิดวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูจากการ
วิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสูตร
3.2 วิธีการสอน
ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห การทําแฟม
วิเคราะหขาวตลอดภาคการศึกษา

3
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3.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุม และ
นําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผลการวิเคราะหขาวทุกสัปดาห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ ความรวมมืออยาง
สรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทํา
กิจกรรมกลุมและการทํารายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ใชภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคน วิเคราะหและ
จัดการขอมูลอยางเปนระบบและถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูลจากหนังสือ
เอกสาร และอินเตอรเน็ต
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล นิสิตมีสวนรวมในการ
เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
มอบหมายรายงานกลุม

ผูสอน
คณาจารยประจํากลุม
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติ
ความเปนมา ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
3
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
แนวคิด และศัพทที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร
4
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร และ
ประเภทของหลักสูตร
5
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร
6
การวิเคราะหหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
7-8
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร
9
สอบกลางภาค
10
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ:
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
ตัวอยาง
หลักสูครแกนกลาง

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3
3

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

5

ผูสอน

วิทยากร
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน*
ที่
(ชัว่ โมง)
3
11
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตร
3
ระดับทองถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น
3
12
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
13
3
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
โครงสรางหลักสูตร การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
3
14
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
15
3
หนวยการเรียนรู
3
16-17 การนําเสนอผลงานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค
18
3
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

6

กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอนและสื่อที่ใช
บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

วิทยากร

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

การอภิปรายและนําเสนอ คณาจารยประจํากลุม
รายงานจากการคนควา
การนําเสนอรายงานกลุม คณาจารยประจํากลุม
การสอบ

คณาจารยประจํากลุม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู*

กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหที่)
1 – 16

สัดสวนของ
การประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
10
และนอกชั้นเรียน
2
ความรู
รายงานกลุม
50
10 – 15
10 – 15
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
9
การสอบกลางภาค
18
การสอบปลายภาค
1 - 17
20
3
ทักษะทางปญญา
การคนควาดวยตนเอง
การอภิปราย
4
ทักษะความสัมพันธระหวาง นําเสนอรายงาน
10
16 – 17
บุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกตพฤติกรรม
รายงานกลุม
5
ทักษะการวิเคราะห
นําเสนอรายงาน
10
16 – 17
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ธํารง บัวศรี. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณ
การพิมพ. สงัด อุทรานันท. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: มิตรสยามการ
พิมพ.
Tanner, D. and Tanner, L.N. (1975). Curriculum development: theory into practice.
2nd ed. New York: Macmillan.
Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of
Chicago Press.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. คณะกรรมการ
7
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การศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค.
วิชัย ประเสริฐวุฒิเชช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น. วารสารวิชาการ 2(9) : 16-22.
วิชาการ, กรม. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการ.
ศึ ก ษาธิ ก าร , กระทรวง. (2544). หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544.
กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
อุดม เชยกีวงศ. (2545). หลักสูตรทองถิ่น: ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพบรรณกิจ.
ภาษาอังกฤษ
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of educational objectives : the classification of educational
goals. New York: D. McKay.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิชาการ, กรม. (2543). แนวทางการนํามาตรฐานหลักสูตรไปสูการออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร: คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย
1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.1 กลยุทธการมีสวนรวม
2.1.1 ผูสอนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
2.1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.2 กลยุทธการประเมินยอนกลับ
ผูสอนมีสวนในการสะทอนความคิดเห็นตอผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน
8
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3.3 กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนใหเหมาะสม
และนาสนใจ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพื่อออกขอสอบรวมกับการพัฒนา
ขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา

9

1021

มคอ. 4

ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชัว่ โมง
8 หนวยกิต (11-4-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร/อาจารยนิเทศกโรงเรียน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2552
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามครั้งลาสุด
10 สิงหาคม 2552

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
1.1 บูรณาการความรูทั้งหมดที่ไดศึกษามาใชในการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาจริง
1.2 นําประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทําแผนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 ใชเทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวนการเรียนรู
1.4 เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
1.5 ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามสภาพความเปนจริง
1.6 จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู
1.7 วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.8 จัดกิจกรรมทางวิชาการเรียนรูรวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานอื่นๆ ที่ไมใชงานสอนโดยตรง และ
เพื่อสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคการ มีเจตคติที่ดีและศรัทธาวิชาชีพครู
1.9 รวมสัมมนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
1
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2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการสอน ผลิ ต สื่ อ ทํ า วิ จั ย ชั้ น เรี ย นและปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ใน
โรงเรียนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่จะตองพัฒนา
ปฏิบัติตามบทบาท หนาที่และคุณลักษณะของการเปนครูที่ดี และประพฤติตามจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พ ครู 5 ด า นคื อ จรรยาบรรณต อ ตนเอง จรรยาบรรณต อ วิ ช าชี พ จรรยาบรรณ ต อ
ผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม มีเจตคติที่ดีและ
ศรัทธาวิชาชีพครู
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
ใช กิ จ กรรมต า งๆ ในโรงเรี ย น สอดแทรกหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการสอนพร อ มทั้ ง
ยกตัวอยางประกอบ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
อาจารยนิเทศกคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียนใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่
ดีตลอดภาคการศึกษา ในชวงกลางภาคการศึกษา 1 ครั้งและปลายภาค 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความ
ประพฤติในการปฎิบัติการสอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
ประสบการณตรงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยผานการบูรณาการความรู เพื่อจัดการ
เรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ ความสามารถในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของผู เ รี ย น การเรี ย นรู แ บบสื บ สอบ การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู และจั ด
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพครู
(2) ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานครูอื่นๆ รวมกับอาจารยนิเทศกโรงเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) พิ จ ารณาจากแบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะและสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู
ในสาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิเทศกโรงเรียนและ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อยางนอย 3 ครั้งตอวิชา/ภาคการศึกษา
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(2) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนิสิตตองสงรายงานสรุปผล
การจั ด การปฏิ บั ติ ก ารสอนและสรุ ป ผลงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด ฝ ก ปฏิ บั ติ ม าตลอดภาครวมทั้ ง
แผนการจัดการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สามารถตัดสินใจและแกปญหาในชั้นเรียน
สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึก
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียน
(1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนสาธิตการสอนในชั้นเรียน
(2) จัดใหนิสิต/นักศึกษาไดรวมทําแผนการสอน สังเกตการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา โดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและ
อาจารยนิเทศกโรงเรียน
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรอื่นในวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เกี่ยวของ
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาการเรียนรู
(1) การมีสวนรวมกับสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู
รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ ที่ไมใชการสอนโดยตรง คือ งานอื่นๆ ในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับนักเรียน เชน งานดานกิจการนักเรียน หรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการใน
ชั้นเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
(2) การสัมมนากลุมยอยระหวางอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและนิสิตแตละสาขาวิชาและ
วิชาเอก
(3) การสัมมนานิสิตหลังปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อสรุปเปนบทเรียนและพัฒนาตนเอง
ในอนาคต
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินโดยใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่ดีตลอดภาคการศึกษา เกี่ยวกับความ
ประพฤติของนิสิตในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง 5 ดาน นอกจากนี้ตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ในการใหความรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา และชุมชน เปนตน
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทั ก ษะการวิเ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ตอ ง
พัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช
สื่อการสอนที่สรางสรรคเปนรายบุคคล
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรู
การจัดทําสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
แตละคาบ รวมทั้งของจริง หุนจําลอง รูปภาพ แผนภาพ ภาพโฆษณา หนังสือพิมพ วารสาร วีดี
ทัศน สไลด เทปบันทึกเสียง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ใช แ บบวั ด และประเมิ น ผลดานทักษะและสมรรถนะของการจั ดการเรี ยนรูในสาขาวิ ช า
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการดําเนินการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสาร/
อธิบายและบุคลิกภาพ
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการประเมินดานสาระการฝกทักษะในการเลือกใชการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู รวมทั้งการใชเทคนิคและยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู
6. ทักษะการสอน
6.1 ทักษะสอนที่ตองพัฒนา
(1) สามารถวางแผน ออกแบบหลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรี ย นรู บั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอน และทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
(2) สามารถปฏิบัติงานครูดานตางๆ นอกเหนือจากการสอนที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถประสานความรวมมือระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษา
(4) สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
(1) สํารวจขอมูลนักเรียน
(2) สังเกตปญหาที่เกิดในชั้นเรียน
(3) วางแผนการการแกปญหาในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย
(4) หาแนวทางในการแกปญหาในชั้นเรียน
6.3 วิธีการประเมินผล
(1) จัดทําบันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรู
(2) รายงานผลการทําวิจัยในชั้นเรียน
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(3) ใช แ บบวั ด และประเมิ น ผลดานทักษะและสมรรถนะของการจั ดการเรียนรูในสาขาวิช า
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา
(4) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
(5) สอบสอน

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ไปใช หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรู รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาโดยไดรับการนิเทศอยางใกลชิด
2. กิจกรรมของนิสิต
นิสิตปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห และงานอื่นๆ ในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน เชน งานดานกิจการนักเรียนหรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
มนุษยงานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายอีกไมนอยกวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห
การฝกปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
1 ชั่วโมง/สัปดาห
14 ชั่วโมง/สัปดาห
9 ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่คณาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการใหคําปรึกษาแกนิสิต
ในชวงเวลาที่นิเทศการสอน และอนุญาตนิสิตเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาได 1 ชั่วโมง/สัปดาห
บรรยาย

สอนเสริม

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.1 แผนการจัดการเรียนรู

-

3.2 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู

-

กําหนดสง
สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งกอนการจัด
การเรียนการสอน
สงใหอาจารยนิเทศกอนการนิเทศ
รวบรวมสงทั้งหมดปลายภาค
สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกครั้งทีจ่ ัดการเรียน
การสอน
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รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 สรุปผลงานที่ไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาค - ปลายภาค
- ปลายภาค
3.4 วิจัยในชัน้ เรียนฉบับสมบูรณ

กําหนดสง

3. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
วิจัยในชั้นเรียน
1
- โรงเรียนจัดปฐมนิเทศใหนิสิตรับรูเกี่ยวกับ 5 ชั่วโมงตอ เริ่มวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียน เชน ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย
สัปดาห
ระบบบริ หาร ระเบีย บวินั ย และขอบังคั บ
ตางๆ
- พบอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นเพื่ อ เรี ย นรู
เรื่องทั่ วไปเกี่ยวกับโรงเรียน การบริหาร
ทั่วไป
งานกิจการนักเรียน หรือฝาย
ปกครอง งานทะเบี ย นนั ก เรี ย น งาน
ประชาสั ม พั น ธ หรื อ งานที่ โ รงเรี ย น
มอบหมาย
- ศึกษาขอมูลนักเรียน หลักสูตรระดับชั้นที่
สอน แหลงขอมูลการเรียนการสอน
- จั ด ทํ า แผนการสอนระยะยาวตลอดภาค
การศึ ก ษาร ว มกั บ อาจารย นิ เ ทศก และ
เริ่มทําวิจัยในชั้นเรียน
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สัปดาหที่
2

3

4

หัวขอ/รายละเอียด
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
5 ชั่วโมงตอ
- สั ง เกตการจั ด การเรี ย นการสอนและ
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นห อ งเรี ย นจากอาจารย
สัปดาห
นิเทศกฝายโรงเรียน อยางนอย 2 ชั่วโมง/
สัปดาห
- จัดทําบันทึกการสอนรายวิชา รายคาบ/
ชั่ ว โมง ร ว มกั บ อาจารย นิ เ ทศก จั ด ทํ า
บันทึกการสอนรายวิชารายคาบ/ชั่วโมง
ของตนเอง เพื่ อ ให อ าจารย นิ เ ทศก
พิจารณาตรวจแกไข กอนนําไปปฏิบัติจริง
- ช ว ยงานตรวจการบ า นนั ก เรี ย นหลั ง จบ
คาบการเรียนการสอนของอาจารยนิเทศก
และรวมประเมินผลนักเรียนหลังการสอน
กับอาจารยนิเทศก
5 ชั่วโมงตอ
-ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี
อาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย น/หน ว ยงานให
สัปดาห
คําปรึกษา โดย นิสิตจะตองสงบันทึกการสอน
ลวงหนา 1 สัปดาห เพื่อใหอาจารยนิเทศกได
ตรวจสอบความถูกตองของ เนื้อหา วิธีการ
และสามารถให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า นิ สิ ต
ลวงหนา กอนที่นําไปปฏิบัติจริง
- อาจารยนิเทศกสังเกตการสอนของนิสิตทุก
ครั้งที่นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
- อาจารย นิ เ ทศก ใ ห คํ า แนะนํ า และร ว ม
อภิ ป รายผลหลั ง การสอนของนิ สิ ต เพื่ อ
ติดตามการพัฒนาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต
5 ชั่วโมงตอ
ประเมิ น ผลครั้ ง ที่ 1 โดยอาจารย นิ เ ทศก
สัปดาห
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดีและชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
7
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สัปดาหที่
5

6

7-8

9-13

14-15

หัวขอ/รายละเอียด
ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
วิจัยในชั้นเรียน
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
- นิ สิ ต ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดย
สัปดาห
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อ เสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งที่ 1 ของอาจารยนิเทศก เนน
การทําบันทึกการสอน การคุมชั้นเรียน การ
ตรวจงานนั ก เรี ย น การแก ป ญ หา ใน
ระหวางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
- นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมี
สัปดาห
อาจารยนิเทศกโรงเรียนคอยใหคําแนะนํา
และสังเกตการสอนและใหคําแนะนําในการ
แก ป ญ หาต า งๆ เพื่ อ นิ สิ ต จะได ป รั บ ปรุ ง
แกไขขอบกพรอง เพื่อพัฒนาการใหดีขึ้นใน
ครั้งตอไป
5 ชั่วโมงตอ ทําวิจัยในชั้นเรียน
ประเมิ น ครั้ ง ที่ 2 โดยอาจารย นิ เ ทศก
สัปดาห
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
ประเมิ น ผลครั้ ง ที่ 3 โดยอาจารย นิ เ ทศก
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร
ประเมิ น แบบวั ด และประเมิ น ผลด า นทั ก ษะ
และสมรรถนะของการจั ด การเรี ย นรู ใ น
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข
- ปฏิ บั ติ ก ารสอนโดยปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเ ทศก จากการ
ประเมิ นครั้งที่ 3 และปฏิบัติ การสอนโดย
อิ ส ร ะ เ น น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น
การประเมินผลนักเรียนแบบใหม รวมทั้ง
การติดตามผล
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สัปดาหที่
16-18

หัวขอ/รายละเอียด
- สอบสอน และประเมิ น ผลการสอนของ
ตนเอง บันทึกการสอนครบภาคการศึกษา
ส ง ให อ าจารย นิ เ ทศก แ ต ล ะวิ ช าเอก เพื่ อ
ประเมินผลตอไป

ปฏิบัติงานอืน่ ๆ
สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานครูอื่น
สงใหอาจารย
นิเทศกแตละ
วิชาเอกเพื่อ
ประเมินผลตอไป

วิจัยในชั้นเรียน
เขียนสรุปวิจัยใน
ชั้นเรียนเปนรายงาน
สงใหอาจารยนิเทศก
แตละวิชาเอก เพื่อ
ประเมินผลตอไป

หนังสือที่แนะนําและเอกสารอางอิง
(1) คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) หลักสูตรสถานศึกษา
(4) แบบเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด
(5) หนังสืออานประกอบและเอกสารคนควาเพิ่มเติมในสาขาวิชาและวิชาเอก ของนิสิตคูมือการ
วิจัยในชั้นเรียน
(6) ตัวอยางการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ (รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี)
5. หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประชุมกับคณะครุศาสตรเพื่อเตรียมการ
ในการนิเทศ ดูแลนิสิต และประชุมประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงเรียน อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่นิเทศการสอนของ
นิสิตทุกครั้ง และใหงานและดูแลการปฏิบัติงานครูอื่นๆ เชน งานประจําชั้น งานธุรการ กิจกรรม
นักเรียน เปนตน โดยใหเปนไปตามสัดสวนของเวลาและประเภทของงานตามเอกสารการนิเทศของ
คณะครุศาสตร
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ
อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เพื่อดูแลใหนิสิตมีสภาพจิตใจ และ
ร า งกายสมบู ร ณ ข ณะปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ โดยพบกั บ นิ สิ ต อย า งน อ ยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง
อาจารยนิเทศกคณะมีหนาที่ในการดูแลใหการปรึกษานิสิตในเรื่องปฏิบัติการวิชาชีพโดยตรง โดยไป
นิเทศและสอบนิสิตตามที่กําหนดไวในเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร นอกจากนี้ใหพบนิสิต
สัปดาห เวนสัปดาหเมื่อนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร เพื่อใหคําปรึกษา แนะแนวในเรื่อง
การเตรี ย มแผนการสอน และการสอน รวมทั้ ง ดู แ ลให คํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านครู อื่ น ๆ
นอกเหนือจากงานสอนดวย
ความรับผิดชอบของศูนยประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร การใหคําปรึกษา การวางแผน
ใหคําแนะนําแกนิสิตอาจารยนิเทศกทั้งคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียน กําหนดตารางเวลาการ
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สงนิสิตและการนิเทศของอาจารยนิเทศกคณะฯ และรวบรวมขอมูลในการประเมินผลนิสิตของทุก
สาขาวิชาและวิชาเอก จัดปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตและอาจารยนิเทศก
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
ปฏิบัติตามเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร โดยการใหคําปรึกษาทั้งระหวางการนิเทศที่
โรงเรียน และการพบกับนิสิต เมื่อนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร ถามีเรื่องเกินกวาจะให
การชวยเหลือได ใหปรึกษากับหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร หรือศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ
เพื่อดําเนินการชวยเหลือตอไป
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
คณะครุ ศ าสตร แ ละโรงเรี ย นเป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด สรรสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ เช น
คอมพิวเตอรและวัสดุทางการศึกษาที่จําเปนในการเรียนการสอน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่
ในการปฏิ บั ติ ก ารสอน คณะครุ ศ าสตร มี โ รงเรี ย นเครื อ ข า ยปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ โดยนิ สิ ต
ศูนยประสบการณวิชาชีพและหัวหนาอาจารยนิเทศกในแตละวิชาเอกเปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียน
สําหรับนิสิตในการปฏิบัติการวิชาชีพ และประกาศใหนิสิตทราบกอนการปฏิบัติการวิชาชีพอยาง
นอย 6 สัปดาห
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีการใหความรูในเรื่องทักษะการสอน ทักษะ
การปฏิบัติงานครูอื่นๆ การนิเทศ การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ
หัวหนาอาจารยนิเทศกจะสงนิสิตที่โรงเรียนกอนเปดภาคการศึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนหรือ
ผูเแทน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ
ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยมีเอกสารการ
นิเทศมอบใหกับอาจารยนิเทศกทุกคน
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ศู น ย ป ระสบการณ วิ ช าชี พ จั ด ประชุ ม สั ม มนาอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นและอาจารย นิ เ ทศก
คณะครุศาสตร เพื่อทําความเขาใจในการนิเทศรวมกัน โดยมีเอกสารการนิเทศมอบใหกับผูเกี่ยวของ
ทุกคน
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5. การจัดการความเสี่ยง
ศูนยประสบการณวิชาชีพ วางแผนรวมกันกับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร และอาจารยนิเทศก
โรงเรียน โดยกําหนดลําดับขั้นตอนในการแกปญหาหรือใหความชวยเหลือ ตั้งแตอาจารยนิเทศก
โรงเรี ย น อาจารย นิ เ ทศก ค ณะฯ หั ว หน า อาจารย นิ เ ทศก ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น จนถึ ง ศู น ย
ประสบการณวิชาชีพ กอนการประชุมนิสิตเพื่อรับทราบขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งแจก
เอกสารแนวทางในการปฏิบัติการวิชาชีพ วางแผนการติดตาม ดูแลและชวยเหลือนิสิตในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมคาดคิด

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตทั้ง 6 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง พอใช
1 หมายถึง ตองปรับปรุง
นิสิตตองไดรบั คะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวา 2 จึงผานเกณฑการประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
2.1 ประเมิ น โดยอาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย น โดยใช เ กณฑ ค ะแนน 1-5 ในแต ล ะประเด็ น
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
2.2 ประเมิ น โดยอาจารย นิ เ ทศก ค ณะครุ ศ าสตร โดยใช เ กณฑ ค ะแนน 1-5 ในแต ล ะประเด็ น
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน
2.3 ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลคะแนนตามหลักเกณฑที่ไดระบุไว โดยรวมคะแนนของ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและอาจารยนิเทศกโรงเรียน ไดเปนเกรด
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
อาจารยนิเทศกโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
เพื่อรวมกันประเมินผลการสอนของนิสิต 2 ครั้ง และการประเมินโดยอาจารยนิเทศกโรงเรียนอีกไม
นอยกวา 3 ครั้ง และรวบรวมคะแนนสงหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาตรประจําโรงเรียน เพื่อ
การประมวลผลเปนเกรดตอไป

11

1032

มคอ. 4
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสติ
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ อาจารย นิ เ ทศก โ รงเรี ย นเพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมนิ สิ ต และประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ของนิ สิ ต ในความดู แ ลตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเอกสารการนิ เ ทศ และนํ า ส ง ศู น ย
ประสบการณวิชาชีพเพื่อประมวลผลเปนคะแนนตอไป
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ศูนยประสบการณวิชาชีพประสานงานการโรงเรียนและสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบ และทําความ
เขาใจเมื่อการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาขอสรุปที่ยุติธรรม และดําเนินการตอไป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นิสิต
(1) การตอบแบบประเมินผล
(2) การประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ
(3) การใหรางวัลนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพดีเดน และนิสิตจัดทําสื่อการสอนดีเดน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
การวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอื่นๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
1.4 อื่น ๆ
การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัตกิ ารวิชาชีพของนิสติ จากคณะผูบ ริหารสถานศึกษาแตละแหง
2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวางแผนปรับปรุง
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลผลการประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อาจารย
นิเทศกโรงเรียน จากเอกสารการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะผูบริหาร
สถานศึกษา และการประเมินผลเกรดของนิสิต เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตรเพื่อทราบและพิจารณาและแจงผลใหภาควิชา และสาขาวิชา
12
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(2) สาขาวิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏบัติการวิชาชีพ วิเคราะหปญหาและกําหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร

13

1034

มคอ.5

ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรัญรักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3)
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร

1
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติความเปนมา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและศัพท
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร และประเภทของหลักสูตร
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรทั้ง
กอนและหลังการใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
สอบกลางภาค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ: กฎหมาย
การศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เวลา
16.00-18.00 น. ณ หอง 101 อาคาร 3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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หัวขอ

วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตรระดับทองถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา” เวลา 16.00-18.00 น.
ณ หอง 101 อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น การจัดทําหลักสูตร
และการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: มาตรฐานการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบาย
รายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: หนวยการเรียนรู
การนําเสนอผลงานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

3

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปญหาของการใช
ประสิทธิผล
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
มี ไมมี
ในการแกไข

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1. สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง
2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย
ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและ
ความมีน้ําใจ
3. การปฏิบัติตนอันเปนแบบอยางที่ดีของ
อาจารยผูสอน
1. มีการบรรยาย การอภิปราย การทํารายงาน
กลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การคนควาดวยตนเอง รวมทั้ง
เชิญวิทยากรมาบรรยาย
1. ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอน
ความคิด การคิดวิเคราะหและสังเคราะห
การทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาค
การศึกษา




1. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ในชั้นเรียน



2. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ และนอก
ชั้นเรียน
1. การสอนโดยใช power point ประกอบ การ
บรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต



ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ






การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหของนิสิต
สวนหนึ่งยังไมลึกซึ้ง
ทั้งนี้อาจารยประจํา
วิชาไดแนะนํา
แนวทางเพิ่มเติมและ
ใหแกไขงาน
การทํากิจกรรมนอก
หองเรียนนิสิต
บางคนไม
รับผิดชอบเทาที่ควร
อาจารยประจําวิชา
ตักเตือนและใหปรับ
พฤติกรรม



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
อาจารยประจํารายวิชามีการประชุมรวมกันมากขึ้นเพื่อวางแผนการสอนใหอยูในรูปแบบเดียวกัน
และมีมาตรฐานการสอนในทุกตอนเรียนเทาเทียมกัน
4
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
38
B+
70
B
73
+
C
63
C
24
+
D
10
D
5
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)
-

300
283
17

คน
คน
คน

รอยละ
13.43
24.73
25.80
22.26
8.48
3.53
1.77
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ตอนเรียนที่ 4 มีการเรียนชดเชย 1 ครั้ง
เนื่องจากเปนวันหยุดราชการ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี

5

เหตุผล
-
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
วิธีการทวนสอบ
7.1 ประชุมผูสอนทุกกลุมเพื่อทวนสอบคะแนน
และเกรดของนิสิต
7.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและ
เกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
7.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัด
ประชุมคณาจารยเพื่อออกขอสอบรวมกับการ
พัฒนาขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
7.4 คณาจารยประชุมรวมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดทํารายงานและการประเมินผล
รายงาน

สรุปผล
7.1 ไมพบขอผิดพลาด
7.2 นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ไดรับ

7.3 ขอสอบมีความเที่ยงตรงและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
7.4 รายงานของนิสิตมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพและการประเมินผล

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
1.1 หองเรียนไมเพียงพอเนื่องจากมีการกอสราง
อาคารเรียนใหม
1.2 เครื่องฉายภาพทึบแสงไมพอเพียงในชวง
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนเต็มทั้งวัน

1.1 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและการใช
หองเรียนในอาคารเรียนอื่นๆ
1.2 อาจารยไมสามารถใชสอื่ ได ทําใหการสอน
ไมมีประสิทธิภาพ

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.3 จาก 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต
1) จุดแข็ง
มีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนอยางเปนระบบ การสอนมีทั้งการบรรยายและ
การอภิปรายทําให นิสิต ได เรี ยนรูทั้ งภาคทฤษฎี หลักการและศึกษาสาระและปญหาที่สนใจจากการ
คนควาและอภิปรายอยางกวางขวาง การใหเกรดมีความยุติธรรม
2) จุดออน
(1) สื่อไมพอเพียง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป ทําใหการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในแตละครั้งใชเวลามาก
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
จากการประชุมของอาจารยผูสอน ใหความเห็นวาอาจารยผูสอนตองวางแผนรวมกันในการ
ปรับเนื้อหาใหทันสมัย สวนในการอภิปราย เนื้อหาตองนาสนใจและทันสมัยเชนเดียวกัน สวนสื่อ ให
เสนอคณะใหดําเนินการจัดหาสื่อใหพอเพียงในภาคการศึกษาตอไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากผูสอน 4.7 จาก 5.0
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการประเมินของคณะกรรมการสาขาวิชา
1) จุดแข็ง
เนื้อหาสาระของรายวิชาเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
2) จุดออน
ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป แตไมสามารถแกไขปญหาไดเนื่องจากอาจารยมีจํานวนจํากัด
และไดเสนอปญหาดังกลาวใหคณะเพื่อดําเนินการปรับปรุงในภาคการศึกษาตอไป
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
1) แมเนื้อหาสาระจะตรงตามที่หลักสูตรกําหนดแตอาจารยผูสอนเห็นวาจะตองมีการปรับปรุง
เนื้อหาตลอดเวลา จึงตองมีการวางแผนและปรับปรุงเปนระยะ
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
มีการปรับเนื้อหาใหทันสมัย
มีการดําเนินงานปรับเนื้อหาเปนระยะ

2. การดําเนินการอื่น ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรใหเหมาะสมกับสาระวิชามากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
3.1 ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให
เหมาะสมกับตารางเวลาเรียนของนิสิต
3.2 ควรมีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

กอนการเปดสอนครั้งตอไป

คณาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพิ่มอาจารยผูสอนและเพิ่มตอนเรียน เพือ่ ใหจํานวนนิสิตในแตละตอนเรียนไมเกิน 40 คน
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย มีสุข
ลงชื่อ........................................ วันที่รายงาน 5 พฤศจิกายน 2552
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ลงชื่อ........................................ วันที่รับรายงาน 6 พฤศจิกายน 2552
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2. หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
3. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรทุกสาขาวิชาจํานวน 132 คน
อาจารยนิเทศกโรงเรียนในเครือขายจํานวน 132 คน
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคปลาย ระดับชั้นปที่ 4

หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การเตรียมนิสิต
ไมมี
2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ไมมี
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง จากสถานประกอบการ
ไมมี
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4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
4.1 การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ที่มอบหมายใหนิสิต
มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดประชุมที่คณะ 2 ครั้ง
เนื่องจากนิสิตไมสามารถมาประชุมได เพราะ
โรงเรียนมีงาน
4.2 การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนิสิต
4.3 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
-

หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
270
+
B
25
B
5
+
C
C
+
D
D
F
I
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
-

2

300
รอยละ
90
8.33
1.67
-

คน
คน
คน

1044

มคอ.6

5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
5.1 อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางแหงไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานไดเต็มที่เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน ภาระงานประจํามากเกินไป กิจกรรมภายในโรงเรียนมีมาก
5.2 อาจารยนิเทศกไมสามารถนิเทศนิสติ ไดตามเวลาที่กําหนด

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
ไมมี
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต
อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคนไมสามารถนิเทศนิสิตไดตามระบบงานที่คณะวางแผนไว
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
3.1 คณะจัดอบรมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อใหเขาใจระบบการนิเทศกและปฏิบัติได
3.2 เตรียมโรงเรียนเครือขายทีม่ ีความพรอมเพิ่มเติม

หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
1) อาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียนไมสอนงานและไมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
2) ภาระงานมากเกินไป
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1) นิสิตควรมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
1) จุดแข็ง
(1) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) มีความรูความสามารถในการสอน
(2) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) สามารถทําสื่อการเรียนสอนไดอยางเหมาะสมกับบทเรียน
และทันสมัย
2) จุดออน
(1) นิสิตสวนนอย (รอยละ 5) ไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศกคณะควรจะมีการวางแผนปรับพฤติกรรมนิสิต
สวนนอยที่ไดมีความรับผิดชอบรวมกัน
3
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
1.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเปนระยะๆ
1.2 จัดประชุมอาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียน รวมกันเพื่อชี้แจงปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหา
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งที่ผานมา สําหรับการ
ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1.
นิสิตมีความรูค วามเขาใจมากขึ้น
มีการจัดประชุมใหความรูแกนิสิตในการวิจัย
ชั้นเรียนเพิ่มเติม
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงเอกสารในการนิเทศใหมี ภาคการศึกษาตอไป
ศูนยประสบการณวิชาชีพ
รายละเอียดเรือ่ งการปฏิบัตงิ าน
ครูและการวิจัยในชั้นเรียน
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการปรับปรุงเอกสารในการนิเทศรวมกันระหวางอาจารยนิเทศกคณะและศูนยประสบการณ
วิชาชีพ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม อาจารยนวลนอย เพิม่ ลักษณ
ลงชื่อ ...........................................
วันที่รายงาน 31 มีนาคม 2553
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย ดร.กุลนันท ธงชัยพฤกษ
ลงชื่อ ...........................................
วันที่รับรายงาน 31 มีนาคม 2553
ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพ
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประจําปการศึกษา 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.
5.
6.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ
นางประภาพรรณ ธีรานิวัฒน (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
นางศศิวิมล ประกอบกิจ
นางสาวมณีวรรณ บุญชู
นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ
นางสาวอุไรมณี บุญดิลก
วันที่รายงาน
31 กรกฎาคม 2557
ปการศึกษาที่รายงาน
2556
สถานทีต่ ั้ง
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1

คุณวุฒิ
Ph.D.(Early Childhood Education) 2543
Ph.D.(Early Childhood Education) 2545
Ph.D.(Early Childhood Education) 2547
Ph.D.(Early Childhood Education) 2548
Ph.D.(Early Childhood Education) 2549
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หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่รบั เขาในปการศึกษาที่รายงาน
2. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในปทรี่ ายงาน
2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 รอยละของนิสิตที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร

30

คน

2
27
1

คน
คน
คน

คน
คน
คน
90

4. จํานวนและรอยละนิสติ ทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
จํานวนนิสิตในแตละ
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 6

30
30
30
30
30
30
1

รอยละนิสติ ที่สอบ
จํานวนนิสิตที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา
การศึกษา
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
29
96.67
-

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสติ ในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนิสิที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
2
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นิสิตชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5
รอยละ 100
นิสิตชั้นปที่ 5 ที่เรียนตอชั้นปที่ 6
รอยละ 3.34
6. ปจจัย/สาเหตุท่มี ีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสิตไมสามารถเรียนรายวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครูไดตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากลาพักการศึกษา
7. ภาระการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ
20 มิถุนายน 2557
จํานวนแบบสอบถามที่สง

29

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ

29

100

การกระจายภาระการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การไดงานทํา
ยังไมไดงานทํา
ตรงสาขาที่เรียน ไมตรงสาขาที่เรียน ศึกษาตอ สาเหตุอื่น
จํานวน
10
5
5
4
5
รอยละ
34.5
17.2
17.2
13.8
17.2
8. การวิเคราะหผลที่ได
บัณฑิตสวนใหญไดงานทําคิดเปนรอยละ 51.7 สวนบัณฑิตที่ไมประสงคจะทํางาน ไดศึกษาตอคิดเปน
รอยละ 17.2 โดยสวนใหญศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตในประเทศ ทางสาขาวิชาครุศาสตร สวนสาเหตุอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 13.8 นั้น บัณฑิตกําลังหาที่ศึกษาตอ สวนผูที่ยังไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 17.2 ทั้งนี้กลุมที่
ไม ป ระสงค ทํ า งานด ว ยสาเหตุ อื่ น และยั ง ไม ไ ด ง านทํ า มี ร ายได จ ากการสอนพิ เ ศษนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา

3
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หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
ในชว ง 2 ป ที่ ผา นมา มี คณาจารย ประจําสาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย คณะครุศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย
พระนครไทยไดเกษียณอายุราชการหลายทาน ฉะนั้นจึงสงผลกระทบตอสาขาวิชาที่จะตองมีแผนงานที่
ชัดเจนในการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติแทนไดอยางตอเนื่อง
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 4 ป เปนหลักสูตร 5 ป ซึ่ง
นิ สิ ต ต อ งฝ ก ประสบการณ วิช าชี พ เป นเวลา 1 ป การศึ กษา เพื่ อ เป นไปตามเงื่ อ นไขของคุ รุ ส ภาเรื่ อ งใบ
ประกอบวิชาชีพครู จึงสงผลตอทัศนคติในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตบางสวน

หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (30 หนวยกิต)
(1) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (24 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
กลุม วิชาสังคมศาสตร
2701178 วัฒนธรรมไทย
2701158 การจัดการตนเองและอาชีพ
2701134 กฎหมายเบื้องตน
กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2107129 สภาพแวดลอมของเมือง
2702243 ธรรมชาติวิทยา
กลุม วิชามนุษยศาสตร
2701110 สังคีตนิยม
2701165 อารยธรรมตะวันตก
กลุม วิชาสหศาสตร
0201114 บัณฑิตอุดมคติ
0201108 ความสัมพันธของครอบครัว
กลุม วิชาภาษาตางประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จริง 1

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2552
1/2552
1/2552

6
5
4

3
3
3

1
2
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

10
10
10

10
10
10

2/2552
2/2552

10
7

2
6

2
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

16
14

16
14

1/2553
1/2553

10
8

6
2

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

20
10

20
10

2/2553
2/2553

20
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

20
10

20
10

1/2552

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30

4
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
5500112ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จริง 2
5500252 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5600101 ภาษาจีนเบื้องตน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2552
1/2553
2/2554

6
8
15

7
8
8

5
7
7

4
4
0

6
3
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน
30
30
30

30
30
30

(2) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ (6 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2719111 ภาษาไทย

1/2552

20

6

3

1

0

0

0

0

-

-

30

30

2737104 สุนทรียศึกษา
2723101 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู-วาย
น้ํา
2723100 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครูเทนนิส

2/2554
1/2555

16
26

12
4

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2554

21

6

3

0

0

0

0

0

-

-

30

30

ชื่อรายวิชา

2) หมวดวิชาแกน
130
หนวยกิต
1) วิชาครู (50 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับ
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2
2716302 การออกแบบและการจัด
การเรียนการสอน
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2719112 ภาษาไทยสําหรับครู
2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2726207เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพ
ครู

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2555
1/2556

29
30

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2554
2/2553
2/2552
1/2554

21
25
20
19

6
2
8
6

3
3
2
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30

2/2554

23

4

2

1

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2553

27

2

1

0

0

0

0

0

-

-

30

30

5
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน
2747404การบริหารจัดการและภาวะผูนํา
ทางการศึกษา
2756501 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2757306 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
2758501 สถิติและสารสนเทศทางการ
ศึกษา
2759214 จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา
2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและ
การศึกษาพิเศษ
2717301 วิธีวทิ ยาการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย
2717302 นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย
วิชาเลือก
2716401 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่
2759308 จิตวิทยาการสอนการคิดและ
การสรางสรรค
2722354 สันติศึกษา

2) วิชาเอก

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555

23

3

4

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

21

4

2

3

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554

20

4

2

1

2

1

0

0

-

-

30

30

2/2554

23

2

2

1

1

1

0

0

-

-

30

30

1/2553
2/2552

18
23

7
2

2
2

2
1

1
1

0
1

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2553

24

4

2

0

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554

27

3

0

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

28

2

0

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554

27

2

1

0

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2555
2/2556

17
28

3
2

4
0

3
0

2
0

1
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

(80 หนวยกิต)
การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2552

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2553
1/2552

6
9

8
7

8
7

5
6

3
1

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

รายวิชาบังคับ
2717111 วัฒนธรรมและการเลนใน
การศึกษาปฐมวัย
2717112 คุณธรรมและสมรรถภาพของ
นักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย
2717221 การศึกษาปฐมวัย

6
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2717222 การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับปฐมวัย
2717112 การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย
2717304 หลักสูตรและการสอนทาง
การศึกษาปฐมวัย
2717305 การบูรณาการสาระการเรียนรู
สําหรับเด็กอนุบาล
2717306 การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
2717411 การศึกษาสําหรับผูปกครอง
เด็กปฐมวัย
2717412 งานครูในระดับปฐมวัย
2717413 ประเด็นและแนวโนมทางการ
ศึกษาปฐมวัย
2736330 ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
2737399 ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
2756422 การวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียน
รายวิชาเลือก
2207165 ศาสนากับปญหาปจจุบัน
2717210 สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย
2717339 การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
2717340 การสงเสริมพัฒนาการทาง
อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย
2717342 การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ตอนตน
2719301 คติชนวิทยากับการเรียนรูแ ละ
การสอน
2719388 การสอนภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ
2722326 สิ่งแวดลอมศึกษา
2722354 สันติศึกษา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2552

5

5

7

7

6

0

0

0

-

-

30

30

1/2555

10

5

7

4

4

0

0

0

-

-

30

30
29

8

9

3

1

1

0

1

-

-

30

1/2553
2/2553

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30

1/2553

6

6

8

7

2

1

0

0

-

-

30

30

1/2554
1/2554
2/2554

8
9

8
7

8
7

3
6

3
1

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

1/2552

9
10

10
7

7
4

4
7

0
2

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

2/2552

5

5

7

13

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554

6

4

7

5

7

1

0

0

-

-

30

30

1/2552
1/2556

9
6

9
9

9
7

3
5

0
3

0
0

0
0

0
0

-

-

30
30

30
30

2/2554

8

8

8

3

3

0

0

0

-

-

30

30

1/2552

5

8

9

5

3

0

0

0

-

-

30

30

2/2552

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2553

11

8

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2554
1/2552
2/2555

8
12
10

8
11
7

8
7
9

4
0
4

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

30
30
30

30
30
30

7
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
2737118 คียบอรดขั้นตน
2737300 กอลฟ 1
2746490 กฎหมายการศึกษา
2746492 ครูกับการพัฒนาชุมชน
2750172 การศึกษาทางเลือก
2750272 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2750273 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สําหรับเด็กดอยโอกาส
2759310 จิตวิทยาการสอนเด็กปญญา
เลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3501456 ความคิดสรางสรรค
3600202 โภชนาการ
3600205 การดูแลสุขภาพครอบครัว
3640202 การบริบาลทารกและเด็กกอน
วัยเรียน
3640203 การอนามัยแมและเด็ก
3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน
3800206 จิตวิทยาการจัดการตน
3800251 สุขภาพจิต
3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิด
สรางสรรค
3804225 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
3804451 จิตวิทยาครอบครัวและชีวติ
3900260 กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
3904202 สวัสดิศึกษา

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555
2/2552
2/2554
1/2552
2/2553

10
5
6
9
6

10
11
8
10
10

6
9
8
7
6

4
5
5
4
4

0
0
3
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

2/2554

10

9

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

1/2556

9

10

10

1

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2555
2/2552
1/2553
2/2553

6
7
10
10

9
9
7
9

7
8
4
7

5
4
7
4

3
2
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

1/2554
1/2554
1/2556
1/2553
2/2553

11
7
10
5
7

10
9
9
11
9

5
8
8
9
8

4
4
3
5
4

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30

1/2554

9

10

7

4

0

0

0

0

-

-

30

30

2/2554
1/2555
2/2553
1/2553

10
6
11
10

9
10
11
9

9
6
8
7

2
4
0
4

0
4
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

30
30
30
30

30
30
30
30

8
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต
การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา
3640201 การพยาบาลฉุกเฉิน
2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษา
พิเศษ
2207363 ตรรกวิทยา
2719372 วาทวิทยาสําหรับครู
2723130 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครูลีลาศ
2728313 คุณธรรมของครู

จํานวน จํานวน
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงเรียน สอบ
ผาน

ภาค/ป
การศึกษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2555

17

1

0

0

0

0

0

0

-

-

18

18

1/2553
2/2554
2/2556
2/2556

12
8
14
14

3
4
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

15
12
14
16

15
12
14
16

2/2554

15

0

0

0

0

0

0

0

-

-

15

15

2. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนไมปกติ
รหัสและ
ชื่อ
รายวิชา
2737399
ดนตรีและ
เพลง
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ความไม
ปกติทพี่ บ

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลทีท่ าํ ใหเกิดความไม
มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
ปกติจากขอกําหนด หรือ
(หากจําเปน)
เกณฑที่ตงั้ ไว
เนื่องจากนิสิตไมมีพื้ฐานความรู อาจารยผูสอนในรายวิชา
มี GPA
อาจารยผูสอนใน
นี้ดําเนินการปรับ
รายวิชาอยู รายวิชาประชุมหารือ ทางดนตรี
การเรียนการสอนแลวใน
ในระดับ
รวมกับอาจารยที่
ระดับหนึ่ง แตผลการ
ปานกลาง ปรึกษาเพือ่ วาง
เรียนยังไมดีเทาที่ควร
แผนการจัดการเรียน
การสอนวิชานี้เพือ่ ให
เหมาะสมกับผูเรียน

9
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3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
มาตรการทดแทนที่ได
รหัสและชื่อรายวิชา
คําอธิบาย
ดําเนินการ (ถามี)
2746490 กฎหมายการศึกษา เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว แต อาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ไมไดเปด เนือ่ งจากมีนิสติ สนใจ วิชาเลือก ที่เปนที่นาสนใจ และ
ลงทะเบียนนอย จากการทีม่ ีการ เปนความตองการของตลาด
เปดวิชาเลือกปริมาณมาก
3.2 วิธีแกไขกรณีทมี่ ีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รหัสและชื่อรายวิชา
สาระหรือหัวขอที่ขาด
สาเหตุที่ไมไดสอน
2717111 วัฒนธรรมและการ
การนํานิสิตไปดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรไมไดตั้งงบประมาณใน
เลนในการศึกษาปฐมวัย
การดูงานไว อีกทั้ง นิสิตชัน้ ปที่ 1
มีกิจกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ในภาคการศึกษาแรกจึงไม
สะดวกในการเดินทาง และหา
เวลาชดเชยการสอนไดยาก
วิธีแกไข
ไดเชิญวิทยากร นําภาพวีดิทัศนและอุปกรณมานําเสนอในชั้นเรียน ทดแทนการเดินทางไปดูงาน
นอกสถานที่

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอ
ปญหาในการบริหารหลักสูตร สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคน นิสิตไมไดรับประสบการณ
ไมเขาใจระบบการนิเทศการ
การปฏิบัติการสอนอยาง
ปฏิบัติการสอน เนือ่ งจากไมมา ครบถวนสมบูรณ
เขารับการนิเทศการสอน
10

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต
ขอความรวมมือกับทางโรงเรียน
ในการใหความสําคัญกับการสง
อาจารยนิเทศกมาอบรมมากขึ้น
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปทสี่ ํารวจ)
วันที่สาํ รวจ 20 พฤศจิกายน 2557
1.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินและขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
จุดออน
1) สถานที่ใชจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 1) เมื่อสรางอาคารเรียนเสร็จ จะมีสถานที่เรียน
เพียงพอในป 2558
2) จะพยายามพัฒนาปรับปรุงจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ ง
จุดแข็ง
1) อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ
2) มีการศึกษาดูงานอยางกวางขวางทั้ง
โรงเรียนในกรุงเทพและตางจังหวัด
3) มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Blackboard เพื่อการเรียนรูและ
การประเมินผลทางสื่ออิเล็กทรอนิคส
1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
จะหาแหลงศึกษาดูงานใหหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรม Blackboard ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
การประเมินดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งได
จัดทําอยางตอเนือ่ งทุกป
2.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินและขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน
1) จะพยายามพัฒนาปรับปรุงจุดแข็งอยาง
จุดแข็ง บัณฑิตมีความรูความสามารถ ตั้งใจ
ตอเนือ่ ง
ปฏิบัติงาน และใฝรใู นการพัฒนาตนเอง
2) เพิ่มการศึกษาดูงานและการฝกปฏิบตั ิงานให
จุดออน บัณฑิตขาดประสบการณในการทํางาน
มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
มีปญหาดานการปรับตัวในระยะแรกของการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัว
ทํางาน
11
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2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี)
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 ต่าํ กวามาตรฐาน
คะแนน 2 ยอมรับได
คะแนน 3 ไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ผลการดําเนินงานบรรลุ
ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้ขอ 1-5 ไม
เปาหมายตัวบงชี้ขอ 1-5 และผล เปาหมายตัวบงชี้ของ 1-5 และ
ครบถวนหรือผลการดําเนินงาน ดําเนินงานรวมบรรลุเปาหมาย ผลดําเนินงานรวมบรรลุ
รวมบรรลุเปาหมายนอยกวารอย รอยละ 60-79
เปาหมายเทากับหรือมากกวา
ละ 60
รอยละ 80
3.2 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร

รอยละ100

รอยละ100



(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา

รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



รอยละ100

รอยละ100



ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
อยางนอย
ผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อยาง
รอยละ 25
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
มี
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
(8) อาจารยใหมทกุ คน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
มี
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
ปละ 1 ครั้ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
50 ตอป
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/บัณฑิต ไมนอยกวา 3.5 จาก
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
คะแนนเต็ม 5.0
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ไมนอยกวา 3.5 จาก
บัณฑิตใหม
คะแนนเต็ม 5.0
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รอยละ 25



มี



มี



1 ครั้ง



รอยละ 60



4.0



4.2



(13) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศ ไมนอยกวา 3.5 จาก
ที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอยกวา
คะแนนเต็ม 5.0
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

4.5



(14)

4.5



ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(6)

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย ไมนอยกวา 3.5 จาก
ที่ปรึกษาเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนนเต็ม 5.0
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(15) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริม ไมนอยกวา 3.5 จาก
หลักสูตร(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอย
คะแนนเต็ม 5.0
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(16) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาตาม
รอยละ 100
ผลการเรียนรูท ั้ง 6 ดาน
(17) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
รอยละ 100
อาจารยไมนอยกวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาที่
คณะเปดสอน

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลบรรลุ
เปาหมาย

3.8



รอยละ 100



รอยละ 85



3.3 สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 17 ตัวคิดเปนรอยละ 94.11
อยูในเกณฑคะแนน 3 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ ปดสอนในปทรี่ ายงาน
1.1 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
การประเมิน
แผนปฏิบัติ
จากนิสิต
การประเมินคุณภาพการสอนวิธอี ื่น ที่ไดดําเนินการ
รหัสและชือ่ รายวิชา
แลว
(ระบุ)
มี ไมมี
มี ไมมี

2717304 หลักสูตรและการสอนทาง 
ใหกลุมนิสิตสงรายงานการวิเคราะห
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษาตามความสนใจ

2717305 การบูรณาการสาระการ
ใหนิสิตเขียนรายงานการสะทอนความ 
เรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
คิดจากการฝกปฏิบัติงานสอนใน
เรื่องของการบูรณาการสาระการเรียนรู
2717222 การศึกษาสําหรับเด็กที่มี 
ใหนิสิตจัดทํารายงานกรณีศึกษาเด็กที่ 
ความตองการพิเศษในระดับปฐมวัย
มีความตองการพิเศษ
14
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รหัสและชือ่ รายวิชา
2737399 ดนตรีและเพลงสําหรับ
เด็กปฐมวัย

การประเมิน
จากนิสิต
มี


2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1



2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2



การประเมินคุณภาพการสอนวิธอี ื่น
(ระบุ)

ไมมี
ใหนิสิตแสดงผลงานการจัดทําสื่อการ
สอนดนตรีและการแสดง ดนตรีใน
รายการเที่ยงวันวิชาการ
ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ

แผนปฏิบัติ
ที่ไดดําเนินการ
แลว
มี ไมมี





1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนที่เปดโอกาสใหนิสิตสะทอนความคิดทําใหไดทราบถึงผลการเรียนรูและทัศนคติตอ
รายวิชาตางๆอยางลึกซึ้ง สามารถใชผลในการใหคําแนะนําและพัฒนาความคิด ความรูและความเขาใจใน
สาระวิชาไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน แตผูสอนตองมีภาระงานเพิ่มในการวิเคราะหรายงานและให
คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต เป น การส ว นตั ว จึ ง ควรมี ก ารจั ด ระบบการเรี ย นการสอนโดยวิ ธี ก ารคิ ด สะท อ นให มี
ประสิทธิภาพ
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แหลงตางๆ
ผูสอนมีปญ
 หาเกี่ยวกับการประเมินผลเรื่องคุณธรรม
จัดประชุมปฏิบตั ิการโดยเชิญผูท รงคุณวุฒิดานการพัฒนา
จริยธรรม จึงควรมีการกําหนดรูปแบบในการประเมินผลให คุณธรรมจริยธรรมมาใหความรู เพื่อเปนแนวทางในการ
ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการประเมินผลเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ควรจะมีการกําหนดเรื่องการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมเปนวัตถุประสงคหนึ่งในทุกรายวิชา
2.2 ความรู

จัดประชุมคณาจารยเพื่อวางแนวทางในการกําหนดคุณธรรม
จริยธรรมเปนวัตถุประสงคหนึ่งในทุกแตละรายวิชา

ควรใหนิสิตไดศกึ ษาดูงานและพบเห็นสภาพความ
เปนจริงมากขึ้น
2.3 ทักษะทางปญญา

วางแผนในการกําหนดการศึกษาดูงานใหเปนประจําอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

ควรเปดโอกาสใหนิสิตเสนอรายงานในเชิงการคิด
วิเคราะหใหมากขึ้น

ในแตละรายวิชาควรมีการกําหนดการรายงานสวนบุคคล
และรายงานกลุมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหอยางละ 1 ครั้ง
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตางๆ
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ควรมีการทํางานกลุมใหมากขึ้น โดยใหมีการสอน
ทักษะการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ
2.5 ทักษะทางการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการหาขอมูลเชิงสถิติเพื่อ
เปนประโยชนในการศึกษาและทําวิจัยอยางเปน
ระบบตอไป
2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู

แนวทางแกไข/ปรับปรุง

เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องทักษะและประสิทธิภาพใน
การทํางานกลุมใหแกคณาจารย

ใหแตละรายวิชามีการออกแบบการจัดกิจกรรมและ
นําเสนอในเชิงสถิติ

ควรมี การพั ฒนาการจั ด การเรี ย นรูใหทันสมั ยและ คณาจารยในสาขาวิชาจัดสัมมนาเพื่อออกแบบการสอนแต
น า สนใจ โดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห ม ากกว า การ ละรายวิชา โดยเนนการจัดการเรียนรูใหนิสติ ไดคิด
ทองจํา
วิเคราะหมากขึ้น

3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี

ไมมี



หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวน

อาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมทีจ่ ดั หรือเขารวม
กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเขารวม
การสงอาจารยไปเขารับการอบรม เพือ่ กาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการ
ใชเครือ่ งมือ หรือโปรแกรมสมัยใหม
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนของบุคลากรสายสนับสนุน
การอบรมพัฒนาการจัดการความรูในสถานศึกษา โดยวิทยากรจาก
ภายนอก
16

จํานวนผูเ ขารวม
บุคลากร
อาจารย
สาย
สนับสนุน
8
8
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4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
ทั้งอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเปนอยางยิ่ง และมี
ความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสอันดีใหอาจารยแตละทานไดนําเสนอองคความรู หรือนวัตกรรมใหม
เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และไดเสนอแนะใหคณะฯ ไดมีการจัดทุนและกิจกรรมพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูป ระเมินและความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก ความเห็นของหลักสูตร/ผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ผูประเมิน
ตอขอคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ดรับการเสนอแนะ
ผูประเมินมีความคิดเห็นวา
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวย
1.1 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ ในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
เชน การทํางานเปนทีม การเปนผูนํา ใหแก วางแผนปรับหลักสูตร
นิสิตอยางตอเนื่อง
ควรปรับใหมวี ิชาเลือก ในความหลากหลาย
ของการใชโปรแกรม ใหครอบคลุมความ
ตองการของตลาด
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยการเชิญวิทยากรหรือศิษยเกาทีม่ ีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ มา
ฝกอบรมให
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มคอ.7
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ผลการดําเนินการตอเนื่องจากรายงานปทแี่ ลว
แผนการดําเนินการ

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จ
ของแผน

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ

1.1 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน
ประธาน
แลวเสร็จ
ภายนอกเพือ่ พัฒนา/ปรับปรุง ธันวาคม 2556 หลักสูตร
หลักสูตร
1.2 ปรับวิธีการสอนดานการดนตรี ภายใน
ประธาน
แลวเสร็จ
และเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย ธันวาคม 2556 หลักสูตร
เนนการฝกปฏิบัตจิ ริง
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)
1) ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ให
เหลือเพียง 1.5 หรือ 2 หนวย เพื่อใหสามารถเรียนไดทุกเทอม
2) ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนื่อง เปน 1.30 ชั่วโมง 2 ครั้ง ใน 1
สัปดาห
2.2 ข อ เสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช า (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม หรื อ ลดเนื้ อ หาในรายวิ ช า การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
1) ควรลดเนื้อหาวิชา 2717413 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากมีการ
บรรยายปริมาณมากไป ใหนิสิตมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น
2) ให มี ก ารศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ใ นวิ ช า 2717111 วั ฒ นธรรมและการเล น ในการศึ ก ษา
ปฐมวัย เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1) พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย
2) สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม
3) อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน
4) อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
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มคอ.7
3. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2557
วันที่คาดวาจะ
ผูรับผิดชอบ
สิ้นสุดแผน
31 พฤษภาคม 2558 อ.ดร.อุไรมณี

แผนปฏิบตั ิการ
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 2756422
การวิจบั ปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
แผนการจัดตัง้ งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญ
วิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในรายวิชา

30 กันยายน 2559

ประธานหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
1)
2)
3)
4)

รองศาสตราจารย ดร .ศศิวิมล ประกอบกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร .มณีวรรณ บุญชู
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา พิมลมาศ
อาจารย ดร. อุไรมณี บุญดิลก

ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..
ลายเซ็น: ……………………..

วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557
วันที่รายงาน: 26 เมษายน 2557

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ลายเซ็น:__________________________ วันที่รายงาน 26 เมษายน 2557
เห็นชอบโดย รองศาสตราจารย ดร.พิชติ วงศกลุ ชัย (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น:__________________________ วันที:่ 26 เมษายน 2557
เห็นชอบโดย รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย เกียรติรงุ เรือง (คณบดี)
ลายเซ็น: __________________________

เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
ของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------------เพื่ออนุวัตติ ามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ เกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิทตี่ องสรรหาจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงมีมติกําหนดหลักเกณฑการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับไดตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่กฎหมายกําหนดให
กรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิตองสรรหาจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
ขอ ๓ ผูทรงคุณวุฒิที่จะเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ ตองเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาและยินดีทจี่ ะปฏิบตั ิหนาที่กรรมการสภาสถาบัน ประสาน/
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคณ
ุ ลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูสนใจและมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษา
(ข) เปนผูท ี่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาตาง ๆ
(ค) เปนผูมีผลงานหรือเคยปฏิบตั ิงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความ
เขาใจ มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา และการกํากับ ติดตามการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เชน การบริหารจัดการ
การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ เปนตน
ขอ ๔ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะ
ตามขอ ๓ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดทําเปนบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐสรรหา
เปนกรรมการสภาสถาบันผูท รงคุณวุฒิ
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๓ คน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบตามขอ ๔
โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และคุณสมบัตขิ องกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
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๒
ตามขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐนัน้ ๆ เสนอประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอรายชือ่ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
สรรหาเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๖ เมื่อประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๕ ใหแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒดิ ังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐดําเนินการตอไป
ขอ ๗ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดแนวทางในการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(ตอเนื่อง) ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง รั ฐ และเอกชนในสั ง กั ด ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบัน อุดมศึกษาในกํากับของรัฐ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ให สถาบั น อุ ดมศึก ษารั บผู สํา เร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนีย บัต รวิ ช าชีพ ชั้น สู ง
(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทา เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) ตามหลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดใหมีการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ใหดําเนินการไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๕ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่จะพิจารณาดําเนินการ และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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บัญชีรายชื่อปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ)
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
......................................................
1. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
2. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑)/ ว ๖๙๐

สํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน
ดวย ปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวามีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชน
ไดเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร โดยการจางเหมาบริษัทเอกชนหรือ
นักวิชาการอิสระใหเปนผูดาํ เนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบง
ผลประโยชนที่ไดระหวางกัน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
ไดพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขางตนแลวเห็นวา โดยหลักการทาง
กฎหมายถือวาการจัดการศึกษาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐตองจัดใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
และเปนธรรม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ กําหนดใหตองจัดในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น กรณีรัฐจึงจําเปนตองจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวโดยไดมอบอํานาจใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขามารวมดําเนินการดวย ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจึงมีหนาที่โดยตรงในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานใหกับประชาชน แมปจจุบันกฎหมายการศึกษาแหงชาติได
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการเองเพื่อความเปน
อิสระทางวิชาการและความคลองตัวตอการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษายิ่งมีความตื่นตัวที่จะเปดสอนหลักสูตรใหมๆมากขึ้นโดยใชกลยุทธและวิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อการตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน หลักสูตรสหกิจศึกษา เปนตน แตถึงกระนั้น
สถาบันอุดมศึกษาก็ยังตองบริหารจัดการศึกษาโดยสถาบันเอง เพราะภารกิจเรื่องนี้สถาบันอุดม ศึกษาไม
อาจมอบอํานาจชวงใหบุคคลใดดําเนินการแทนได ดังนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงทําสัญญาจาง
เหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระใหบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทนเพื่อนํา
ผลประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาดังกลาวมาแบงกันนั้น นอกจากจะเขาขายเปนกรณีที่สถาบัน
อุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจแกสถาบันอุดมศึกษา
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ทําเชนนั้นไดแลว สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาทีร่ วมดําเนินการเชนนั้น ยังอาจถูก
ดําเนินคดีอาญาฐานปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่
มิควรไดอีกดวย
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอความรวมมือมายังสภาหรือผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเพื่อสํารวจตรวจสอบวาในสถาบันมีการจัดการศึกษาในลักษณะเชนนี้บาง
หรือไม ประการใด หากมีก็ใครขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินดังกลาวโดยทันที และ
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลใหทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สุเมธ แยมนุน
(นายสุเมธ แยมนุน)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักนิติการ
กลุมนิติการและคดี (นายธนู ขวัญเดช)
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๐๙

1071

ที่ ศธ 0506(2)/ว 734 – ว 736

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
14 มิถุนายน 2553

เรื่อง การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ
ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2553 ไดพิจารณาเกี่ยวกับการการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกันแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติใหอาจารย
ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
เปนอาจารยประจําหลักสูตรชุดเดียวกันได เนื่องจากหลักสูตรขางตนมีเนื้อหารายวิชาอยูในสาขาวิชา
เดียวกัน สอดคลองและตอเนื่องกัน และเปนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชนเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป จะขอบคุณยิ่ง
(ลงชื่อ) กําจร ตติยกวี
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5382
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481
-------------หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 734 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 881- ว 883

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
28 กรกฎาคม 2552

เรื่อง จํานวนและคุณสมบัตขิ องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ เรือ่ งการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ
ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552
ไดพิจารณาขอหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และข อ หารื อ เรื่ อ งการแต ง ตั้ ง อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ข าด
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แลวเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกันโดยสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้
1. แนวปฏิบัติเรื่องจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน
โดยตองมีผูทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน สวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มิไดทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอง
มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ชาการไม ต่ํ ากว า ผู ช ว ย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาหลักสูตรใดควรมีอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแสดงศักยภาพของหลักสูตรใหอยู
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น
2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน
โดยตองมีผูทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเท า หรือเป นผูดํารงตํ าแหน งทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้ นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน สวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มิไดทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี
คุณ วุฒิไ มต่ํา กวา ปริญ ญาเอกหรือ เทีย บเทา หรือ เปน ผูดํา รงตํ า แหนง ทางวิช าการไมต่ํ า กวา รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํา
วิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาหลักสูตรใด ควรมี
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-2อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแสดงศักยภาพ
ของหลักสูตร ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น
2. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดแนว
ปฏิบัติดังนี้
สภาสถาบันสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อใหทําหนาที่อาจารยปรึกษาวิทยานิพนธรวมได
ทั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวตองเคยไดรับการแตงตั้งใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
เพื่อใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมากอนแลวไมนอยกวา 5 ป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัตติ อ ไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตนวงศ
(นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5382
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481
-------------หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 881 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
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ที่ ศธ 0506(4)/ว 1220

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
29 กันยายน 2553

เรื่อง แนวปฏิบตั ิการแตงตั้งผูเชีย่ วชาญเฉพาะ
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หรื อ อาจารย ผู ส อนในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป น กรณี ๆ ไป โดยความเห็ น ของสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและต อ งแจ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให รั บ ทราบการแต ง ตั้ ง นั้ น ด ว ย
ความละเอียดทราบแลว นั้น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบการกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ก ารเสนอรั บ ทราบการแต ง ตั้ ง ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเคยมีมติรับทราบการแตงตั้งบุคคลนั้นเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแลว เห็นสมควรใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะนับตั้งแต
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีเงื่อนไข ตองดูแลวิทยานิพนธในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
และเมื่ อ พ น กํ า หนด 3 ป แ ล ว ให เ สนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณารั บ ทราบอี ก ครั้ ง
โดยผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ จะตองมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติดังกลาวดวย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กําจร ตติยกวี
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5454 โทรสาร 0-2354-5530
-------------หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(4)/ว 1221 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553
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หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสี่ มาตรา ๑๒ (๔) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรับ คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ
คนพิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวน
ที่เหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และแจงคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
กอนเริ่มปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปก ารศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ การจัดทําหลักสูตร
การจัด การเรีย นการสอน การวัด และการประเมินผล ใหส อดคลอ งกั บความต อ งการจํา เป นพิ เ ศษ
ของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึง และใชประโยชนไดตามความเหมาะสม
ขอ ๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ รั บ
คนพิการเขาศึกษา มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นจากสํานักงาน
ตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการ หากสํานักงานไมสามารถดําเนินการไดใหสงเรื่อง
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หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป ทั้งนี้ ไมเกินอัตรา
และรายการที่คณะกรรมการกําหนด
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง สํ า นั ก งาน หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ หรือสถาบันอุดมศึกษา
อาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได
ขอ ๗ ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๘ ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละมี อํ า นาจ
กําหนดแบบและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกําหนดประเภท
และหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กํ า หนดประเภทและ
หลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประเภทของคนพิการ มีดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น
(๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน
(๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา
(๔) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
(๕) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
(๖) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา
(๗) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม หรืออารมณ
(๘) บุคคลออทิสติก
(๙) บุคคลพิการซอน
ขอ ๓ การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพรองเพื่อจัดประเภทของคนพิการ ใหมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น ไดแก บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอย
จนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบงเปน ๒ ประเภทดังนี้
(๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนตองใชสื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลว อยูในระดับ ๖ สวน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๒๐๐
(๒๐/๒๐๐) จนถึงไมสามารถรับรูเรื่องแสง
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(๑.๒) คนเห็น เลือ นราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพขยายใหญดวยอุปกรณเครื่องชวยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก หากวัด
ความชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ ๖ สวน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ สวน ๗๐
(๒๐/๗๐)
(๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแ ก บุคคลที่สูญเสียการไดยิน ตั้งแตระดับ
หูตึงนอยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูด
ผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสีย
การไดยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
(๒.๒) คนหู ตึ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ก ารได ยิ น เหลื อ อยู เ พี ย งพอที่ จ ะได ยิ น การพู ด
ผานทางการไดยิน โดยทั่วไปจะใสเครื่องชวยฟง ซึ่งหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน
นอยกวา ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล
(๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก บุคคลที่มีความจํากัดอยางชัดเจนในการ
ปฏิบัติตน (Functioning) ในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑ
เฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะ
ไดแก การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายในบานทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ
กั บ ผู อื่ น การรู จั ก ใช ท รั พ ยากรในชุ ม ชน การรู จั ก ดู แ ลควบคุ ม ตนเอง การนํ า ความรู ม าใช
ในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใชเวลาวาง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้ง นี้
ไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ ๑๘ ป
(๔) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อ นไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบงเปน
๒ ประเภท ดังนี้
(๔.๑) บุคคลที่มีความบกพรอ งทางรางกาย หรื อการเคลื่ อ นไหว ไดแ ก บุค คลที่ มี
อวั ย วะไมส มส วนหรือ ขาดหายไป กระดู ก หรือ กลา มเนื้อ ผิ ดปกติ มี อุป สรรคในการเคลื่ อนไหว
ความบกพรอ งดั งกล าวอาจเกิ ด จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล ามเนื้ อและกระดู ก
การไมสมประกอบ มาแตกําเนิด อุบัติเหตุและโรคติดตอ
(๔.๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางสุขภาพ ไดแก บุคคลที่มีความเจ็บปวยเรื้อรังหรือ
มีโรคประจําตัวซึ่งจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง และเปนอุปสรรคตอการศึกษา ซึ่งมีผลทําให
เกิดความจําเปนตองไดรับการศึกษาพิเศษ
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(๕) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ไดแก บุคคลที่มีความผิดปกติใ นการทํางาน
ของสมองบางสวนที่แสดงถึงความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ซึ่งไมสามารถเรียนรูในดาน
ที่บกพรองได ทั้งที่มีระดับสติปญญาปกติ
(๖) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองในการ
เปล ง เสี ย งพู ด เช น เสี ย งผิ ด ปกติ อั ต ราความเร็ ว และจั ง หวะการพู ด ผิ ด ปกติ หรื อ บุ ค คลที่ มี
ความบกพรอง ในเรื่องความเขาใจหรือการใชภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณอื่นที่ใชในการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหนาที่ของภาษา
(๗) บุค คลที่มี ค วามบกพร อ งทางพฤติ ก รรม หรื อ อารมณ ได แ ก บุค คลที่มี พ ฤติก รรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจาก
ความบกพร อ งหรื อความผิ ดปกติท างจิ ต ใจหรือ สมองในส ว นของการรั บ รู อารมณ ห รือ ความคิ ด
เชน โรคจิตเภท โรคซึมเศรา โรคสมองเสื่อม เปนตน
(๘) บุคคลออทิสติก ไดแก บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมองบางสวน
ซึ่งสงผลตอความบกพรองทางพัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและการปฏิสัม พันธทางสังคม และมี
ขอจํากัดดานพฤติกรรม หรือมีความสนใจจํากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นคนพบได
กอนอายุ ๓๐ เดือน
(๙) บุ ค คลพิ ก ารซ อ น ได แ ก บุ ค คลที่ มี ส ภาพความบกพร อ งหรื อ ความพิ ก ารมากกว า
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ
-------------------------------------------------------กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาและการสรางความเทาเทียมกัน ทางการศึก ษาสํา หรับ คนพิก ารใหเขาถึง
การศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินการใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยแนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 แลว ดังนี้
1) สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบันในสัดสวนหรือจํานวนที่
เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความพรอมของสถาบันในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) สถาบัน อุด มศึก ษาที ่ร ับ คนพิก ารเขา ศึก ษา มีส ิท ธิไ ดร ับ คา เลา เรีย น คา บํ า รุง
คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บ
จากนิสิต นักศึกษาพิการ หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมสามารถดําเนินการได ใหสงเรื่อง
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป ทั้งนี้ ไมเกินอัตราและ
รายการที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด
3) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ออกขอกําหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการรับคนพิการ
เขาศึกษาตอในสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคน
พิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแผนแมบทในการดําเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ.2552
/4) สภาสถาบันอุดมศึกษา…
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-24) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขา
เรีย นของสถาบัน เพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบดวย เปาหมายจํานวนรับ หลัก เกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชา
ที่จะเปดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑเงื่อนไขและรายการคาใชจายตางๆ เปนตน และแจงประกาศรับคน
พิการเขาศึกษาตอในแตละป การศึกษาดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมสง
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มป
การศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
5) ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมทั้งแผนงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสถาบัน สงไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนมกราคมของทุกป
6) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ รั บ คนพิ ก ารเข า ศึ ก ษาจะต อ งจั ด ให มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
อยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละประเภท
ความพิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นอยางเปนทางการ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมทั้งจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงาน ที่มีทักษะพื้นฐาน
ในการใหบริการสนับสนุนคนพิการในสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการของสถาบัน ทั้งนี้
ใหสถาบันอุดมศึกษาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวจากสํานักงบประมาณ
โดยตรงหรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

(นายสุเมธ แยมนุน)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศัย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือพระบรม
วงศานุวงศ เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตเปนราชทินนามของตน ของผูบุพการี
หรือของผูสืบสันดาน และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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(๔) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย
เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๕) ไมเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหนวยงานของรัฐ
(๖) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดวารัฐบาล หนวยงานของรัฐของไทยหรือของ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ
(๗) ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาที่เกินจริง
(๘) ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ
(๙) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อ ใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ เมื่อไดรับ คําขอแล ว ใหสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ ไม เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผูยื่นคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม
หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ ใหถือวา
ผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซึ่งผูยื่น คําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการให คํ า แนะนํ า รั ฐ มนตรี
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ใหเปน ไปตามแบบ รกอ. ๐๘
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
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หมวด ๒
การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๗ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
หรือวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันก็ได และการเปลี่ยนเปนประเภทใดจะตองมีลักษณะสอดคลองกับประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๘ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จ ะขอเปลี่ ย นประเภทต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน
(๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ได ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดถู ก ต อ งและครบถ ว น
ทุกประการแลว
(๓) ที่ดิน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบัน
เปนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปน ที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง
(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ
กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(๗) สถาบั น อุด มศึก ษาเอกชนที่ ขอเปลี่ ย นประเภท จะต อ งมี ค วามพร อมและมีศั ก ยภาพ
ตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ ดานวิชาการ
และดานการเงินได
(๘) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต อ งกํ า หนดว า จะเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอยู ใ นกลุ ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด และกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
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ขอ ๙ การยื่นคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต โดยใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๙ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว ใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ยื่น คํา ขอดําเนิน การ
ปรับปรุงใหเหมาะสม หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วาการขอเปลี่ยนประเภทเปน ไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูยื่นคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท
ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามแบบ รกอ. ๑๐
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหอธิการบดียื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ รกอ. ๑๑ หรือ รกอ. ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้
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ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท ใหใ ชแบบใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท มีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา
ใหไว ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๐๗
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มี ค วามประสงค จ ะขอรับ ใบอนุญ าตให เ ปลี่ ย นชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
จาก ........................................................ เปน .......................................................
๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนชื่อ
(๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๔) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ
(๖) หากเป น ชื่ อ พระราชทานต อ งมี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ไ ด รั บ พระบรม
ราชานุญาตแลว
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................
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รกอ. ๐๘

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา อนุ ญ าตให . ...............................................................................
ตั้งอยูที่................................................................................................................
เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน...........................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….

..........................................
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๐๙
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตให เปลี่ยนประเภทสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชน
จาก ........................................................... เปน ..............................................................
๓. ข าพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด
(๕) ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมาอยางนอยสามป
(๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิการเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ สถาบัน อุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้ อที่ต ามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) ผลงานวิ จั ย ในกรณี ที่ เ ปลี่ ย นประเภทจากวิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น หรื อ
มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย
(๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๙) โครงการขอเปลี่ย นประเภท ซึ่ง แสดงให เห็นถึง ความพรอมและศักยภาพ
โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน
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๒
กรณี สถานที่ตั้ ง หลักและสถานที่จัด หาเพิ่มเติมของสถาบันอุ ด มศึกษาเอกชนที่ข อ
เปลี่ยนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพื้นที่และแผนการเชื่อมโยงสถานที่
ที่ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
(๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนประเภท
(๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................
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รกอ. ๑๐

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให.........................................................................................................................
ตั้งอยูที่.............................................................................................................................
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน.........................................................................
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….
………………………..
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๑๑
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....

๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาก ...................................................... เปน .....................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(

)

อธิการบดี .......................................
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รกอ. ๑๒
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที)่

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาก ................................................................... เปน .........................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อทีถ่ ูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(

)

อธิการบดี ......................................
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปน หนังสื อจากรั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึก ษาธิ การโดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้ คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
_________________________
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดวิธกี าร
ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และกําหนดเรื่องการอุทธรณ กรณีผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดไวนนั้ เนื่องจากบัดนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดมีมติ
เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวแลว เพื่อใหการปฏิบัตใิ นเรื่องการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔) และมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหใชระเบียบนี้ นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหเพิม่ ความตอไปนี้ เปนวรรคหา ของขอ ๘.๑.๓ ในระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
“ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ ีผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดนั้น สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับของสภาสถาบัน
โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได”
ขอ ๓ ใหยกเลิก หมวดที่ ๖ การอุทธรณ ขอ ๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวดที่ ๖
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
______________
ขอ ๑๘ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบัน และสามารถ
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวน
ดังกลาว แตละครั้งใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ
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-๒เมื่อสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สดุ
ขอ ๑๘/๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติ
ไมรับการพิจารณาก็ได
(ข) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติ
รับไวพิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือ
มิไดชี้แจงขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได
(ข) ในกรณีทเี่ ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชแี้ จง
เหตุผลเพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม เพือ่ พิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงาน
ทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง ทัง้ นี้ ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน
ขอ ๑๘/๒ กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ใหสถาบันจายเงินสมนาคุณกรรมการสําหรับการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มนั้นดวย
ขอ ๑๘/๓ สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการ
ทุกประเภททีค่ ุณภาพไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงมีผลงานทาง
วิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนจี้ ะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวันเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหม
ขอ ๑๘/๔ กรณีมีปญ
 หาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภาสถาบันเปนผูว ินิจฉัยชี้ขาด
และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สดุ
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-๓ขอ ๑๘/๕ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการ
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนีม้ ีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอไปจนแลวเสร็จ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
สอบสวนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
ขอ ๑ เมื่ออธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดถูกกลาวหาหรือความปรากฏตอสภาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๔๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ าม
มาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๗ หรือขอบังคับหรือขอกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือดําเนินการกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะที่อาจเปนภัยอยาง
รายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปลอยใหผูอื่นกระทําการใดๆ ที่ทําให
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมมีคุณภาพทางวิชาการหรือ ไมมีมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยมีหลักฐานตามสมควร ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน
ขอ ๒ คณะกรรมการสอบสวนตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยตองประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน และตองมีกรรมการมารวมประชุมอยางนอยสามคน จึงจะ
เปนองคประชุม
การแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูท รงคุณวุฒิภายนอกที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด
ขอ ๓ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคดั คานกรรมการสอบสวน โดยทําเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผลแหงการคัดคานอยางชัดเจน และใหยื่นคัดคานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุความไมเปนกลางในการปฏิบัติ
หนาที่อันอาจถูกคัดคาน ใหผูนั้นรายงานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๔ คณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริงและตองแจงขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรพรอมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหผู
ถูกกลาวหาทราบดวย
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-๒ขอ ๕ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่ง ในกรณีที่สอบสวนไมแลวเสร็จสามารถขยายระยะเวลาไดอีก
หนึ่งครั้งไมเกินหกสิบวัน
การขยายเวลาการสอบสวน ใหประธานกรรมการสอบสวนยื่นคําขอขยายตอนายกสภาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อพิจารณาขยายกอนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทราบ
ขอ ๖ ในการสอบสวนที่ผูถูกกลาวหาตองมาปรากฏตัวตอคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกกลาวหา
มีสิทธินําทนายความหรือทีป่ รึกษาของตนเขารวมฟงการสอบสวน
ถาผูถูกกลาวหาไมมาปรากฏตัวตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนตอไปได
ขอ ๗ การบันทึกคําพยานและรายงานการสอบสวนตองทําเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๘ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยการสอบสวนพิจารณาเพื่อถอดถอน
อธิการบดีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน ของการสอบสวนพิจารณาในการคุมครองสิทธิของ
ผูถูกกลาวหาใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดไวในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ
ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน...
1. อนุมัติหลักการใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปนผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางไปสอน
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งเปนอาจารยผูสอนพิเศษ หรือ
อาจารยที่ปรึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียได โดยใหขออนุญาตตอหัวหนาสวนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจทีส่ ังกัด และใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุญาตไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ไมควรเกิน 4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห และใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตนสังกัดติดตาม
ความตองการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหรือเอกชนเปนระยะ หากปรากฏวาสถาบันการศึกษาไม
มีความจําเปนตองอาศัยผูสอนจากขาราชการในสังกัด ก็ใหระงับการอนุญาตดังกลาว
2. คาตอบแทนการสอนพิเศษและหรือคาใชจายในการเดินทาง ใหเบิกจายที่หนวยงาน
ผูรับประโยชน
3. หามขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใชเวลาราชการไปสอนพิเศษในโรงเรียน
เอกชน เวนแตกรณีดังตอไปนี้
3.1 อนุมัติใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใชเวลาราชการไปสอนพิเศษใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ได โดยขออนุญาตตอหัวหนาสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่สังกัด และใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุญาตไดตามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ไมเกิน 4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห
3.2 อนุมัติหลักการใหขาราชการครูและขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่
เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการสอน ไปสอนพิเศษในโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในเวลาราชการได โดยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุญาตไดตามความ
เหมาะสม แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห และใหกระทรวงศึกษาธิการติดตามความ
ตองการของภาคเอกชนเปนระยะ หากปรากฏวาภาคเอกชนไมมีความจําเปนตองอาศัยผูสอนจากภาครัฐ
แลว ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอยกเลิกการอนุญาตดังกลาว
4. อนุมัติในหลักการใหขาราชการไปชวยสอนในบางโรงเรียนไดในกรณีดังตอไปนี้
4.1 ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปชวยสอนพิเศษ ณ โรงเรียนอายุรเวท
วิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ในเวลาราชการ
4.2 ใหขาราชครูและขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ ปนผูทรงคุณวุฒิ และ
มีประสบการณในการสอนไปชวยสอนในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญ
หมายเหตุ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0216/12750 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2538
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(มติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 1 เมษายน 2553)
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๓)/ว ๓๕๙-๓๖๐

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติ อนิสิตนักศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาชองรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติ
ตอนิสิตนักศึกษา
๒. คําอธิบายนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติ อนิสิตนักศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตอไปได นั้น
ผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงสามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอันสงผลตอเนื่องใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ
มีความเจริญกาวหนาขึ้น ในอีกดานหนึ่งผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษากลั บ ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพอั น มี ส าเหตุ เ นื่ อ งมาจากการที่
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบางแห ง ที่ ไ ด รั บ การกระจายอํ า นาจในการจั ด การศึ ก ษายั ง ขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม เชน การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น หรื อ การที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบางแห ง เป ด
ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนนอกสถานที่ ตั้ ง โดยไม เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐาน
ที่กํ า หนด หรื อการที่ ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาบางแหง เป ด ดํา เนิ น การหลัก สูต รการเรี ย นการสอน
โดยไม จั ด ให มี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา หรื อ การที่

1102

สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไมคํานึงถึงเกณฑ
มาตรฐานขององคกรวิชาชีพตางๆ จนทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใช
ในการประกอบวิชาชีพได เปนตน
การจัดการศึกษาโดยไมคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับความเดือดรอนเสียหายมากจนบางรายยากที่จะแกไขหรือ
เยี ย วยาได ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึก ษาเป น การศึ ก ษาที่ ใ ช ร ะยะเวลานาน
โดยกอนที่นิสิตนักศึกษาจะไดรูวาสถาบันอุดมศึกษาที่ตนศึกษาอยูนั้นจัดการศึกษาไมเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดก็เสียเวลาศึกษาไปกวาสองถึงสามปแลว เปนตน และเพื่อเปนการแกไขปญหา
ดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง
ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาขึ้นเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง เป น มาตรการหนึ่ ง ในการคุ ม ครองนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ผูรั บ บริการทางการศึ ก ษา โดยมุงหวั งที่ จ ะให เ กิดความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความรั ก ใครเ มตตา
รวมตลอดถึงความเขาใจอันดีระหวางอาจารยกับลูกศิษยอันจะชวยใหสามารถลดจํานวนปญหา
ความขัดแยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับนิสิตนักศึกษาลงได
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ใคร ข อส ง ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา มาเพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑-๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม กําจร ตติยกวี
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุมกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๖
โทรสาร ๐๒๓๕๔ ๕๖๐๙
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบตั ิตอนิสติ นักศึกษา
----------------------------------------โดยที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตนักศึกษา และเปนมาตรการในการคุมครอง
สิทธินิสิตนักศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดความเขาใจ ลดความขัดแยง และนําไปสูการมีมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง กํ า หนดนโยบายที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ปฏิ บั ติ ต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ไวดังตอไปนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงาน
ของรัฐและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน
คาใชจายและระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน
๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ ม าตรฐานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น เกณฑ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น ต น
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้น
จะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษาผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทัง้
ไดรับการดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา
และแนะแนวอาชี พ สวั ส ดิ ก ารหอพั ก และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
เปนตน
๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
ตองเปนระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตควบคูกัน
๕. สถาบั นอุ ดมศึ กษาพึงใหโอกาสนิสิ ต นักศึกษาไดรั บทราบขอมู ลเกี่ ย วกับ
ผลการศึกษา เชน การใหโอกาสนิสิตนักศึกษาดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและให
คะแนนแลว เปนตน

1104

๖. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทา
เทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
๗. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวา
ดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามกฎหมาย
๘. สถาบันอุดมศึ กษาพึ งจัดใหนิสิ ต นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ
โดยอิ ส ระ รวมทั้ ง ได มี ส ว นร ว มในการออกกฎ ประกาศ ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด และข อ บั ง คั บ
ที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา
๙. ในการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ ง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงนาม

ชินวรณ บุณยเกียรติ
(นายชินวรณ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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คําอธิบาย
นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติ อนิสิตนักศึกษา

1. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงานของรัฐและสภา
วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รายชื่ อ และคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ เ ป น ป จ จุ บั น ค า ใช จ า ยและ
ระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน
คําอธิบาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน
ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูล
ขาวสารราชการ ดังนั้น นิสิตนักศึกษาจึงมีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารที่
อยู ใ นความครอบครองของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในฐานะที่ เ ป น หน ว ยงานของรั ฐ รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะหรื อ เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายแก สิ ท ธิ ข องบุ ค คลทั่ ว ไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ในการนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตองเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังกลาว
2. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง จั ด ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได รั บ การศึ ก ษาอย า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริญ ญาตรี เกณฑ มาตรฐานหลักสูต รระดั บ บัณฑิต ศึก ษา เปนตน สถาบั นอุ ดมศึ กษาใดจั ด
การศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษา
ผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น
คําอธิบาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติคํานิยามคําวา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 9
ไดบัญญัติใหกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ไดบัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ไดบัญญัติใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อใหการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
และจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วกัน หากสถาบันอุดมศึกษาแหงใด
จัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาหรือจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางไมมี
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาก็จะตองรับผิดชอบในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทั้งไดรับ
การดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา และแนะ
แนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน
คําอธิบาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ขอ 2. ข. ตัวบงชี้ (1)
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลอง
กั บ ความต อ งการที่ ห ลากหลายของประเภทสถาบั น และสั ง คมโดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
คุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง
ใชการวิจัยเปนฐาน มี การประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ
14 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกั น คุณ ภาพของหลั ก สูต รใหชั ด เจน ซึ่ ง อยา งนอยตอ งประกอบดว ยประเด็ นหลั ก 4
ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิ ตนั กศึ กษา และความตองการของตลาดแรงงาน สั งคม และความพึ งพอใจของผูใ ช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 15 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตร
กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก
4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิ ตนักศึ กษา และความต องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใ ช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. 2552 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเงื่อนไขที่
กําหนดซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถาน
ที่ตั้ง การจัดให มีการให คํ าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจั ดบริการสวั สดิ การนิสิ ต
นั ก ศึ ก ษา และบริ ก ารด า นอื่ น ให มี ม าตรฐานเช น เดี ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในที่ ตั้ ง การจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง
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เพียงพอ และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2551 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา
และบริ ก ารด า นอื่ น ให มี ม าตรฐานเช น เดี ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในที่ ตั้ ง การจั ด สภาพแวดล อ มที่
เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
การที่นิสิตนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้น ถือวานิสิตนักศึกษาอยูใน
ฐานะผูใชบริการสาธารณะดานการศึกษาจากรัฐ โดยอยูในความคุมครองดูแลของสถาบันอุดมศึกษา
เปนระยะเวลายาวนานจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหมีระบบ
สนับสนุนและชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของตามขางตน เชน การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะ
แนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาใหมีลักษณะเปน Campus life มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
และถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เชน หองสมุด หองน้ํา โรงอาหาร การรักษาความปลอดภัย เปนตน
และหากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นก็จะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการและสวัสดิการ รวมทั้งไดรับการดูแล
สวั ส ดิ ภ าพระหว า งอยู ใ นสถานที่ จั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นั้ น เช น บริ ก ารด า นสุ ข ภาพ บริ ก ารให
คําปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เป น ต น ให เ ป น ไปตามมาตรฐานเช น เดี ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในสถานที่ ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
ดวย
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยตองเปน
ระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิตควบคูกัน
คําอธิบาย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารจั ด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไวเปน 3 ดาน
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มาตรฐานดาน
การสร า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู โดยด า นมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต กํ า หนดไว ว า บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความ
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สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและ
ตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง
ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แลวจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี
มีความรู รักสูงาน บัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนผูมีสติปญญา
วิสัยทัศน ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดให
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา และใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทุกคณะและทุกชั้นป ใหนิสิตนักศึกษาไดศึกษาจนประสบความสําเร็จ การ
จั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมตามความมุ ง หมายของการปฏิ รู ป
การศึกษาตอไป
5. สถาบันอุ ดมศึ กษาพึ งจั ดใหนิสิ ต นั กศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบขอมูล เกี่ย วกับ
ผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและ
ใหคะแนนแลว เปนตน
คําอธิบาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน
ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ได
บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูลขาวสารราชการ และคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดเคยมีคําวินิจฉัย ที่ สค 37/2550 วินิจฉัยวา “ใบสงเกรด “ร” เปน
ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัย.....ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัย
จะตองติดประกาศขอมูลดังกลาวไวใหนักศึกษาผูเขาสอบเขาตรวจดูคะแนนได ดังนั้น ใบสงเกรด “ร”
จึงเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามขางตน
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แลว จะเห็นไดวา นิสิตนักศึกษามีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในฐานะที่ เ ป น หน ว ยงานของรั ฐ รวมทั้ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในฐานะที่เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจในทางปกครองได
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาใหเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจได
ตรวจและใหคะแนนแลว เปนตน
6. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ
คําอธิบาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 ไดบัญญัติวางหลักความเสมอภาคไว
วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดการศึกษาดวยความรับผิดชอบ
ที่มีตอสังคม สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาอยางเปนธรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
7. สถาบันอุดมศึกษาพึ งจัดใหนิสิ ต นักศึ กษาที่เ ปนคนพิการตามกฎหมายวาดว ย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลจาก
สื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลลเปนสิ่งพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรผานจอภาพ
แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนราง หนังสือเสียง เปนตน
คําอธิบาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม
บัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการวา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
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และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
2551 มาตรา 5 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไว ดังนี้ (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลนั้น (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล และนอกจากพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาวแลว
ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ขอ 1 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตอ
ในสถาบันในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม และขอ 6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเขา
ศึกษาจะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละประเภทความพิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้ง
หนวยงานเฉพาะขึ้นอยางเปนทางการ เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต
นักศึกษาพิการ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวาดวย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
8. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ
รวมทั้ ง ได มี ส ว นร ว มในการออกกฎ ประกาศ ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ นิ สิ ต
นักศึกษา
คําอธิบาย
อเล็กซานเดอร แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารยทางดานการ
อุดมศึกษา แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจอลิส (University of California, Los Angeles)
กลาววา การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ การมีสวนรวม
ในกิจกรรมนิสิตนักศึกษา และการมีสวนรวมในลักษณะการชวยงานอาจารย จะสงผลตอการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาได แนวคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดังกลาวสอดคลองกับหลักกฎหมายของประเทศ
ไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 45 ซึ่งบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา 50 บัญญัติรับรองเสรีภาพในการศึกษาไววา
บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง และมาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพื่อใหการจัดทําและการ
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ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมี
โอกาสแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ และนอกจากการจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการดังกลาวแลว สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมี
สวนรวม และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ
ที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมประชาธิปไตย และปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับการใหความ
เคารพตอกฎหมายหรือกติกาตางๆ ของบานเมือง
9. ในการดําเนินการทางวินัยแกนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการให
สอดคลองกับหลักนิติธรรม
คําอธิบาย
ศาสตราจารย พิ เ ศษ ชั ย วั ฒ น วงศ วั ฒ นศานต ได ก ล า วไว ใ นหนั ง สื อ คํ า อธิ บ าย
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวา หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมาย
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม อาจจําแนก
สาระสําคัญของหลักนิติธรรมได ดังนี้
(1) การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองคกรของรัฐ ไมวาจะเปนองคกรที่ใชอํานาจทาง
นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ โดยแตละองคกรจะมีขอบเขตขอจํากัด
ของการใชอํานาจตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และจะไมมีองคกรใดมี
อํานาจเหนือกฎหมาย
(2) หลักการแบงแยกอํานาจ เพื่อมิใหอํานาจรวมอยูในบุคคลเดียวกันจนเกิดการใช
อํานาจโดยไมมีการคานและดุลกัน อันจะเปนการเปดชองใหเกิดการใชอํานาจ
โดยมิชอบโดยงาย
(3) การมีกฎหมายที่ดี ไดแก มีความชัดเจน มีความแนนอนมั่นคง มีความมั่นคงแหง
สิทธิ และมีขึ้นเพื่อความดีของสังคม และความดีนั้นยอมทําใหสมาชิกในสังคมทุก
คนไดรับประโยชนและการปฏิบัติที่เปนธรรม
(4) การชอบดวยกฎหมายของการปกครอง ในการปกครองฝายปกครองจะไดรับมอบ
อํานาจในการใชบังคับกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนมหาชนและประโยชนเอกชน
ดังนั้น ในการใชอํานาจใดๆ ตอเอกชน รัฐบาลจะตองมีกฎหมายเปนฐานในการใช
อํานาจนั้นได และตองใชอํานาจนั้นใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย การ
ใดที่ทําไปไมถูกตองตามกฎหมายจะตองถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือกอใหเกิดความรับผิดเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอเอกชน
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(5) ความรับผิดของรัฐ ในกรณีที่รัฐกอใหเอกชนคนใดเสียหายในการปฏิบัติหนาที่
หรื อ ในการรั ก ษาประโยชน ม หาชนอัน ใดที่ จําต อ งทํ าใหเ อกชนคนใดเสี ย หาย
รัฐจะตองชดใชเยียวยาความเสียหายนั้นใหตามที่เปนธรรม
(6) การมีสิทธิฟองคดีตอศาล การใชอํานาจทุกประเภทจะตองอยูในขอบเขตของ
กฎหมาย จึงจะตองมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองคกรอิสระเพื่อใหมั่นใจได
วามีการปฏิบัติตามกฎหมายจริง การฟองคดีตอศาลในกรณีที่เห็นวามีการใช
อํานาจผิดกฎหมาย จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนหลักประกันสําหรับสังคมที่ยึดหลัก
นิติธรรม
(7) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน สิทธิเสรีภาพของประชาชนตองไมถูก
ลิดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยไมมีการเยียวยาอยางเปนธรรม
อาจารยโอภาส เขียววิชัย กลาวไวในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการ
พัฒ นานัก บริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาวิ ท ยาลั ยว า วิ นัย หมายถึ ง ข อบั ญญั ติที่ ว างไว เ ป น หลัก กํา กั บ
พฤติกรรมและ มีมาตรการสําหรับควบคุมความประพฤติและการกระทํา เพื่อใหสามารถรักษาความ
เป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย อั น จะทํ า ให กิ จ การต า งๆ ดํ า เนิ น ไปด ว ยดี ก อ ให เ กิ ด ผลดี แ ละเป น ไปตาม
วัตถุประสงคหรือเจตนารมณของหนวยงาน
เมื่อพิ จารณาความหมายของหลักนิติ ธรรมและวินั ยตามขางตนแลว จะเห็นไดวา
หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน
และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม และวินัยของนิสิตนักศึกษามีขึ้นเพื่อเปนหลักกํากับพฤติกรรมของ
นิสิตนักศึกษา เพื่อใหสามารถรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย อันจะทําใหกิจการตางๆ ของสถาบัน
อุดมศึกษาดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดผลดีและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของสถาบัน
อุดมศึก ษา โดยจะต องมี มาตรการสํ าหรับ ดู แ ลความประพฤติแ ละการกระทํา กล า วคือ หากนิสิต
นักศึกษาผูใดมีความประพฤติและการกระทําที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม นิสิตนักศึกษาผูนั้นก็จะตอง
ไดรับการดูแลควบคุมพฤติกรรมความประพฤติเพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่น ไดอ ยา งมีค วามสุข การแก ไ ขปรั บ ปรุง พฤติ ก รรมความ
ประพฤติ เช น ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ หรื อ ถู ก พั ก การเรี ย น เป น ต น และเมื่ อ มี เ หตุ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมายด ว ยความเป น ธรรมตามหลั ก นิ ติ ธ รรมข า งต น แล ว
สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักเมตตาธรรมประกอบดวย

---------------------------------------------------------------------------------------
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กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติ ที่ถกู ยกเลิกทัง้ ฉบับ และปรับเพิ่ม/ยกเลิกขอความ
กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติ

ยกเลิก/เพิ่มเติม

๑. กฎกระทรวง
ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒
๑. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(ตั้งแต ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ยกเลิก ... กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิ
ออกตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ยกเลิก....ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง)
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

สวนที่ ๒
๓.
๒. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิทเี่ กีย่ วของ
ออกตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง มาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ปรับเพิ่ม/ยกเลิกขอความ ..ในระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ใหเพิ่มขอความ เปนวรรคหา ของขอ ๘.๑.๓
๒. ใหยกเลิก หมวดที่ ๖ การอุทธรณ ขอ ๑๘ และ
ใหใชความใน หมวดที่ ๖ การทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ แทน

